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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap och erfarenheter från sex utlandssvenska 

föräldrar om skolgång för svenska barn, som har behov av specialpedagogiska insatser för att 

finna social samvaro och utvecklas akademiskt, i en utländsk kontext. Studien har en 

kvalitativ praxisnära förståelsegrund och ger perspektiv på det omtvistade begreppet 

inkludering och vad det kan innebära för individer i en vinstdriven skolmarknad i Singapore. 

Denna berättelseinspirerade intervjustudie har sin utgångspunkt i sociokulturell systemteori 

med ett utvecklingsekologiskt perspektiv som betonar människors utveckling i samspel med 

sin miljö. Med Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell som referensram synliggörs en 

kulturellt grundad obalans i specialpedagogiska perspektivmöten samt kontrasterande eller 

kompletterande perspektiv på specialpedagogiska behov med olika följder som föräldrarna 

måste förhålla sig till.  

 

Resultatet visar att föräldrarna i studien önskar ökad transparens, minskad ovisshet och större 

tydlighet om förutsättningarna för funktionell och upplevd inkluderingskvalitet i en aktiv 

skolvalsprocess för deras barns skull. Inkluderingsbegreppet i Singapore är i dagsläget långt 

ifrån likställt med ett likvärdighetsperspektiv eller idén om att skolor skulle ha ett 

kompensatoriskt uppdrag. Studien påvisar att genom stora kunskaper om det egna barnets 

specialpedagogiska behov, noggranna förberedelser inför en flytt, aktiv delaktighet i 

skolgången samt ekonomiska resurser ökas graden av inkluderingsupplevelse för en 

långsiktigt positiv identitetsutveckling. Vidare visas att finna skolor med inkluderande 

förhållningssätt och gedigna kunskaper om specialpedagogiska behov underlättas av ett 

stödjande nätverk, driftiga förmågor och mycket tid för att förstå underliggande 

specialpedagogiska värderingar och förutsättningar på flera nivåer inom den 

utvecklingsekologiska modellen. Med tid och erfarenhet ökar kvaliteten på samverkan och en 

holistisk samsyn runt barnet. Detta sker framför allt på skolor med lång historia, väl 

inarbetade mångfaldsperspektiv och en inkluderande skolgemenskap för både barn och 

föräldrar.  
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Förord 
 
 
Att känna tillhörighet och att få ingå i en gemenskap är ett av de mest grundläggande behoven 

för varje individ, särskilt för barn. Temat inkludering kan aldrig lyftas nog, då det i grunden 

handlar om mänskliga rättigheter, acceptans, gemenskap och meningsfull utveckling för alla 

och rätten till att inte bli diskriminerad. Inkludering är inte EN sak, utan en komplex 

sammansättning faktorer som kräver sitt sammanhang för att både formuleras och realiseras. 

Inkluderingsdebatten i Sverige går het och landet är långt ifrån kring ett tydligt begrepp, 

inkluderingsvision eller om vad ”inkluderingsgaranti” i ett välfärdsland skulle kunna innebära 

i praktiken. Att flytta utomlands, och förutom att ha behov av vanlig ledning och stimulans 

för att utvecklas i skollivet också ha behov av extra anpassningar och särskilt stöd gör inte 

förändringen lättare. Det kan vara svårt att hävda och bevisa rättigheter oavsett var i världen 

man bor. Arbetet med uppsatsen har inte enbart varit att ge en tidsadekvat bild om värdefulla 

perspektiv från svenska utlandsföräldrar om vad subjektivt upplevd inkludering skulle kunna 

innebära utomlands. Studien handlar också mer konkret om emigrering, utlandsboende, 

skolvalsfrågor och skolgång för utlandssvenska barn i Singapore vilka har behov av 

specialpedagogiska insatser för att må väl och utvecklas kognitivt. Det har även varit ett 

prövande att använda tidslinjeberättelser som samtalsverktyg kring okänd problematik i 

proaktivt syfte för att skapa delaktighet och motivation för fortsatta utformningar. Samtalen 

har utvecklats till en blandning av livshistorier med terapeutiska inslag och en lärprocess med 

rikt kunskapsutbyte. Jag hoppas det blir en intressant läsning som ställer krav på att läsaren 

själv tar sig an texten med kritiska ögon, då inga texter på inkluderingstemat kan täcka allt 

eller ge en objektiv bild. 

 

De föräldrar som ingår i studien är på många sätt beundransvärda på det sätt de med varmt 

hjärta och stark kraft hanterar familjernas ständigt föränderliga och oförutsägbara liv med 

utlandsflyttar som innebär många livsval och balansgångar. Tack mammorna och pappan för 

er tid, och att ni öppet delat era expertiskunskaper gällande just era barns styrkor, utmaningar 

och behov. Det har gett värdefulla kunskaper för att reflektera kring vad inkludering 

egentligen innebär utifrån föräldrars perspektiv på barns skoltillvaro. Tack också till min 

kloka duktiga handledare och en familj som stöttat konstant under hela processen. 
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1 Inledning 
 

Inkluderingsbegreppet har en positiv värdegrund som värnar om mänskliga rättigheter och 

motverkar diskriminering av människor i sårbara lägen. Inkluderingen i Sverige har dock på 

många håll enbart tolkats som en fysisk placeringsdefinition där resurser, expertis och 

stödfunktioner fallit bort på vägen (Hedevåg, 2016; Nilholm, 2019). I tider av nedskärningar 

inom skolområdet har debatten mest kommit att handla om hur ekonomiska resurser fördelas 

och om vem som kommer mest i kläm, istället för att fokusera på inkluderingsrörelsen som en 

investering för hela Sveriges utvecklande av skolväsende för landets framtidsutsikter i ett 

globalt perspektiv. Efter att själv ha erfarit utmaningarna i att flytta utomlands, och till 

Singapore med barn, önskade jag i mitt sökande efter ett uppsatsämne inom 

specialpedagogikens område skriva något som tar upp behoven för Sveriges svenskar 

utomlands och som Sverige också kan ha glädje av. Vilka erfarenheter finns att tillvarata? 

Vad blir extra utmanande/extra viktigt för utlandssvenska familjer? Eftersom jag önskade ett 

bottom-up perspektiv i uppsats-val efterfrågade jag förslag i flera Facebook-grupper (Svenska 

som modersmål utomlands, Svenska som modersmål utomlands och inlärningssvårigheter, 

IB1-föräldrar utomlands, SMUL-akademin2, Swedes back home och Återvändande 

utlandssvenskar), både i utlandssvenska och hemvändande grupper. En grupp som hade 

många behov var utlandssvenska föräldrar med barn som har/får extra utmaningar i skolan. 

Många betonade känslan av att känna sig utelämnade och väldigt ensamma om ansvaret för 

barnens välmående i många processer man inte var förberedd inför. Denna studie handlar om 

föräldrar som migrerat, från Sverige till Singapore, med barn som har varierade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar3 (NPF), 2e4 samt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi5.  

 

Specialpedagogik ska verka proaktivt och förebygga att barn utsätts för onödig stress och 

psykosociala risker. Min förhoppning är att studien kan underlätta övergången till ett nytt 

 
1 IB International Baccalaureate, en internationell läroplan för studenter i åldrarna 3-19 år. (www.ibo.org, 2019-10-02). Finns ett flertal 
skolor även i Sverige. 
2 SMUL-akademien. Svenska som Modersmål Utomlands. Distansstudier för svenska barn i åldrarna 6-12 år som bor utomlands, samt en 
Facebookgrupp för utlandsboende svenska familjer. 
3  Ett kategoriskt uttryck gällande neuropsykiatriska funktionsvariationer. Delar av funktionsvariationerna blir till en nedsättning i relation 
till för höga krav i en viss miljö eller obefintliga utmaningar för de som behöver mer. Funktionsnedsättning blir då ett relationellt begrepp. 
4 Den engelska termen för elever med särskild begåvning gifted and talented, high ability, more able, precocious students, outstanding 
potential abilities och special prerequisites (Westling Allodi, 2019). Elever som har både särskild begåvning och en funktionsnedsättning 
benämns twice exceptional, 2E. Ofta använder man 2E i svenskan också eller något av begreppen dubbelt särskild, dubbelt exceptionell eller 
dubbelriktad begåvningsproblematik. Dessa elever kan vara svåra att upptäcka eftersom de ofta självständigt har förmåga att kompensera 
sina svårigheter ganska långt upp i skolåldrarna (SPSM, 2019b). Vad som definieras som särskild begåvning i olika sammanhang är 
beroende av sociokulturella värderingar och förhållanden, det är inte givet en gång för alla.  
5 https://www.dyslexiforeningen.se/vad-ar-dyslexi 



 

 2  

lands kontext genom att skapa transparens och ”due diligence”6 för eventuellt inflyttande 

föräldrar i Singapore. Genom ökad förförståelse kan chanserna att finna inkluderande miljöer 

för migrerande barn med behov av specialpedagogiska insatser förbättras i ett land som är 

mest känt för ekonomisk vinst, tävlingsinriktade skolor och som befinner sig i toppen av 

världsrankingen beträffande skolresultat. Denna uppsats utgör enbart en pusselbit och 

beskriver de skolvalsprocesser som finns tillhands i ”The Little Red Dot”7 i Asien, men kan 

utgöra ett stöd i var och hur man kan påbörja processen om man tänker sig utlandsboende 

under en kortare eller längre tid även någon annanstans. Uppsatsen kan också användas i 

omvänt syfte för den som är intresserad av perspektivmöten för immigranter i Sverige och 

svensk inkluderingsdebatt. Vad innebär inkludering i ett annat lands kontext? Vad behöver 

man veta och förhålla sig till för att finna social inkludering för samvaro och akademisk 

delaktighet för måluppfyllelse i en utländsk kontext? 

 

  

 
6 Due diligence is the investigation or exercise of care that a reasonable business or person is expected to take before entering into an 
agreement or contract with another party, or an act with a certain standard of care. The theory behind due diligence holds that performing this 
type of investigation contributes significantly to informed decision making by enhancing the amount and quality of information available to 
decision makers and by ensuring that this information is systematically used to deliberate on the decision at hand and all its costs, benefits, 
and risks. (Wikipedia, 2019-11-26). 
7 Smeknamn för Singapore som hänvisar till hur nationen visas på många kartor av världen och Asien som en liten röd prick med ett totalt 
landområde på högst 718.3 kvadratkilometer (wikipedia.org). 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap från sex utlandssvenska föräldrars upplevelser 

och erfarenheter av skolgång för svenska barn, som har behov av specialpedagogiska insatser 

för att finna social samvaro och/eller utvecklas akademiskt, i en utländsk kontext (Singapore). 

Studiens utgångspunkt är att föräldrarna i sina skolvalsbeslut strävat efter att finna 

inkluderande skolor för sina barn, samt att begreppet inkludering är en individorienterad 

tolkning. Man kan tänka sig att de valt skolor med syfte att uppnå en känsla av faktisk och 

upplevd inkludering för sina barn. 

 

De forskningsfrågor som styrt arbetet är  

 

1. Vilka kontextuella förutsättningar beskriver föräldrarna kring barnens 

inkluderingsmöjligheter i en utländsk kontext (Singapore)? 

2. Hur beskriver föräldrarna att barnens behov bemöts samt hur erbjuds de 

delaktighet för akademisk utveckling och social samvaro i skolvardagen 

utomlands (Singapore)? 

3. Vilka skillnader beskrivs relaterat till andra skolerfarenheter och 

specialpedagogiska perspektiv på inkludering? 
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3 Bakgrund 
 
Jag inleder med att ge en bakgrundsbeskrivning om utlandssvenskars migrering relaterat till 

utbildning och utlandssvenska barn som har behov av specialpedagogisk kompetens. Därefter 

presenteras en översiktlig bild om specialpedagogik i Singapore. Slutligen reder jag ut de 

centrala begreppen för studiens utgångspunkt – inkludering, delaktighet och bemötande – i 

relation till historisk uppkomst, olika kontexter och slutligen till föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av inkludering i tidigare forskning. 

 
 Svenskar som flyttar utomlands 

 
Människor har i alla tider rest och upptäckt världen med olika syften och mål för att nå annat 

kunnande än vad enbart akademiska meriter hemmavid kan ge (Winberg, 2018). Att skaffa 

sig själv och hemlandet erfarenheter från främmande länder kan bli berikande för hur man 

uppfattar världen man lever i. Ca 700 000, eller 7%, av Sveriges befolkning befinner sig 

utomlands ett eller flera år (SCB, 2019). Med utlandssvenskar menas svenskar i utlandet. Det 

finns lite kunskap om svenskar som utvandrar (Solevid, 2016). Migration är ett komplext 

fenomen som styrs av en mängd push- och pullfaktorer (Lee, 1966). Enligt Lees 

push/pullmodell avgörs valet att migrera utifrån vad man har av push-faktorer i nuvarande 

boendelandet och vad man får i fråga om pull-faktorer på nya destinationen (välfärd, bättre 

inkomst och arbetstillfällen), intervenerande hinder (fysiskt avstånd, resekostnader samt 

kulturella/språkbarriärer) samt personliga faktorer (personlighet och ekonomisk status). Valet 

att migrera sker när fördelarna är större än nackdelarna. Att flytta på grund av studier har 

förekommit under lång tid. 

 

Många upplever initialt en kulturell chock eller obalans som kräver tid att lära sig leva i 

(Pollock, Van Reken & Pollock, 2017). Ett byte av land innebär inte enbart att man lär sig fler 

språk utan andra kompetenser som att få förståelse för kulturella nyanser kommer med 

erfarenheterna både för vuxna och barn. Kommunikativa färdigheter, kognitiv utveckling, 

stärkt identitet och självförtroende blir ofta andra positiva utfall om barnen lotsas i rätt 

riktning (Baker, 2004; Pollock et al., 2017). En generell förbättring av skolresultaten är också 

vanligt genom spridningseffekter inom flera områden menar Baker (2004). Detta beror 

självklart på hur skolornas strukturer ser ut, om undervisningen är av generellt hög kvalitet 

och har väl inarbetade strukturer med genomtänkta måluppfyllelser (Baker, 2004). De flesta 

som bott utomlands menar att fördelarna med utlandsflytt överväger nackdelarna men 
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utmaningarna att finna sin plats i den nya världen medför stort ansvar på föräldraskapet som 

är själva kärnan för barnens trygghet då familjen är enda platsen där de i början känner att de 

hör hemma (Pollock et al., 2017; Bronfenbrenner, 1971; Berk, 2003). Familjebanden kan 

stärkas och förståelsen för andra människors olika val och livsstilar kan öka, många blir 

väldigt empatiska (Baker, 2004). Goodson och Sikes (2001) talar om Rules and roles och 

människans dualistiska positioner då människor inte enbart reproducerar kulturella manus 

utan både tar till sig, förkastar och utmanar kulturella konventioner och tolkningsramar, vilket 

blir uppenbart tydligt vid utlandsflytt. Medvetenhet om att den som flyttar in i ett land är den 

främmande parten är av betydelse för att kunna anpassa sig både mentalt och fysiskt till det 

som blir ens nya livsstil. Kvaliteter som ödmjukhet, tålamod, tolerans blandat med en god 

portion humor hjälper till att skapa nya och långvariga kontakter i främmande miljöer 

(www.sweaguiden.com)8.  

 
 

 Specialpedagogiska behov utomlands 
 

Synen på specialpedagogiska behov och begreppet, känslan och funktionen av inkludering 

skiljer sig stort i hur det tolkas och omsätts i praktiken (Matson, 2007). Vem som anses vara i 

behov av särskilt stöd beskrivs och definieras olika i olika länders utbildningssystem, och 

antalet elever som får stöd varierar från 0–22,5 % när jämförelser genomfördes nio länder 

emellan (additional support for learning, specialundervisningsinsatser) (Westling Allodi, 

2016). I Scotland och Ontario t.ex. ansågs alla barn behöva stöd för att lära sig och vissa barn 

behöver extra stöd för att tillgodogöra sig undervisningen (Westling Allodi, 2016). För att inte 

inveckla temat räcker det för denna studie att barnet har genomgått en utredning av läkare 

samt erhållit någon diagnos samt att föräldrarnas egna uppfattning är att barnet behöver extra 

stöd utöver den reguljära undervisningen – utöver extra stöd i engelska under 

introduktionsperioden (till en extra kostnad). 

 

 Att flytta och vara barn 
 

En flytt är aldrig enkel och varje övergång är lika unik som varje barn (Pollock et al., 2017). 

Att undvika fler skolbyten än nödvändigt är eftersträvansvärt eftersom varje byte tar på 

krafterna i inledningsfasen (Baker, 2004; Pollock et al., 2017). Third Culture Kids (TCK), på 

 
8 SWEA Swedish Women´s Educational Association, ett ideellt globalt och personligt nätverk för svensktalande kvinnor inriktat på att 
främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition. Nätverket fungerar ofta som en slags utvidgad familj (Lundström, 2017). 
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svenska tredje kulturens barn9, är barn som flyttat mellan kulturer innan de haft möjlighet att 

fullt utveckla sin personliga och kulturella identitet (Pollock et al., 2017). Cross Cultural 

Kids10 (CCK) är barn som av något skäl växer upp i många kulturella miljöer. Kulturellt 

varierande språk och miljö på grund av byte av land rubbar identiteten under en både kritisk 

och viktig fas i livet då grundläggande identitet, relationer och synen på världen utvecklas. 

Uppbrott, förändringar och acklimatisering påverkar kanske framtiden för dem mer än vi vet 

idag, både i positiv och negativ riktning. Anderzén, Arnetz, Söderström och Söderman (1997) 

fann i sin studie en ökad sårbarhet för stress och en förlust av identitet hos barn under deras 

första år utomlands. Om det migrerande barnet dessutom är i behov av någon form av 

specialpedagogiskt stöd blir det ännu viktigare att valen blir så bra som möjligt. Språket och 

individen, socioemotionell och kognitiv utveckling bildar en enhet nära kopplat till subjektivt 

välbefinnande, inlärningsförmåga och individers utveckling (Marton, 1981; Augustinsson, 

Ericsson & Pettersson 2012). Världen och den lärande kan inte beskrivas var för sig då 

människors uppfattningar utgör individens socialt konstruerade omvärldsuppfattning och kan 

alltså ej kan separeras från personen (Marton, 1981). Identitetssökandet korrelerar med 

skolprestationer och självförtroendet, samt med modet att utveckla sig själv och sin förmåga 

att pröva och lära sig nya saker. Vuxna kan stötta genom närvaro och lyhördhet (Berk, 2003). 

 

 Skola och specialpedagogik i Singapore 
 

Som jag tidigare nämnt finns ingen konsensus kring begreppet inkludering, varken globalt 

eller nationellt (Booth & Ainscow, 1998). Detta gäller också landet Singapore. Historiskt sett 

har Singapore ingen inkluderingstradition, utan snarare tvärtom. Nedan följer en presentation 

om förutsättningarna för utlandssvenska barn som vill få tillgång till Singapores lokala 

skolsystem och den privata skolmarknaden i landet. Jag inleder med de två övergripande 

spåren, fortsätter med valmöjligheter som finns för svenskar i Singapore samt avslutar med 

ytterligare två förgreningar för barn som har behov av specialpedagogiska anpassningar. 

 

 

 

 
9 Den tredje kulturen är en unik och separat kultur som endast delas av andra som bott internationellt och multikulturellt, men inte 
nödvändigtvis i samma länder. Det är en diskurs som uppstår på det sätt dessa personer kommunicerar, interagerar och bygger värdegrunder 
(Pollock et al., 2017). 
10 A Cross-Cultural Kid (CCK) is person who has lived in- or meaningfully interacted with- two or more cultural environments for a 
significant period of time during developmental years” (Pollock et al., 2017).   
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 Två övergripande spår i Singapores skolsystem 
 
Singapore är ett land som kan karaktäriseras som en effektiv byråkrati med ett centralstyrt 

lokalt skolsystem för Singapores medborgare och ett annat skolspår med privatägda 

skolverksamheter ämnade för expats11 i landet (Svenska Dagbladet, 2006-12-06). I Sverige 

infördes obligatorisk folkskola 1842, och så sent som 1968 obligatorisk skolplikt för samtliga 

barn. Singapore införde obligatorisk skolgång (Compulsory Education, CE) så sent som 2003. 

Med effekt från 2019 kommer ramverket för CE även inkludera barn med måttliga till svåra 

specialpedagogiska behov som är födda efter 1: a januari 2012 (Ministry of Education 

[MOE], 2019).  De två nyckelfaktorerna med att införa obligatorisk utbildning för alla är att 

ge Singapores barn en gemensam kärna av kunskap med en stark grund för vidare utbildning 

samt gemensamma erfarenheter för nationell identitet och sammanhållning. Singapore är en 

meritokrati12 och MOE styr och utvecklar skolväsendet centralt. Lärare anställs via MOE och 

elever ansöker om skola centralt. Lee Kuan Yew som var landets första premiärminister insåg 

att landet hade få vänner och inga naturresurser betydde att utveckla själva människorna var 

enda vägen framåt (The Economist, 2018). Alla skolreformer är noggrant testade innan de 

implementeras och Andreas Schlecher på OECD menar att Singapore genomgått en tyst 

revolution som helt obemärkt gått förbi länderna i väst (The Economist, 2018). MOE och 

skolminister Ng Chee Meng samarbetar kontinuerligt med tvärvetenskapliga expertgrupper 

inom och utanför landet med strukturella reformer i takt med att landet ser nya behov av 

framtidsanpassningar. År 2024 skall den senaste stora skolförändringen vara implementerad. 

Man har insett att systemet med att testa barn vid tolv års ålder med uppdelningssegregering i 

olika framtidsspår, baserat på barns inlärningstakt, har resulterat i beständigt stigma för barn 

som mognar senare. En förändring mot ett nytt ämnesvalssystem med olika nivåval ska ta 

över (South China Morning Post, 2019). 

 

Singapore är världskänt för sina höga resultat i internationella skoljämförelser, se t. ex. 

resultaten från Programme for International Student Assessment (PISA) där de topprankas i 

både problemlösning och matematik, läsning och naturkunskap (The Economist, 2018; OECD 

2019). Landet framhåller att de även förbättrat sitt kompenserande uppdrag för låginkomst-

 
11 The word expatriate comes from the Latin terms ex ("out of") and patria ("native country, fatherland"). Dictionary definitions for the 
current meaning of the word include: Expatriate: 'A person who lives outside their native country' (Oxford), or. 'living in a foreign land' 
(Webster's). 
12 Meritokrati (kommer av latinets meritus, förtjänst, och kratein, styre) är en rörelse, ideologi eller samhällssystem där begåvning, 
utbildning och utbildningsresultat i kombination med prestationer under karriären spelar den dominerande rollen vid befordran 
(wikipedia.org, 2019-11-25). 
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familjer (The Strait Times, 2019-12-03) samtidigt som fler söker hjälp för psykisk ohälsa 

relaterat till skolstress (The Strait Times, 2019-04-11). I framtiden skall dock den överdrivna 

betoningen på akademiska resultat styras mot holistiska perspektiv på inkludering, utbildning 

och livslångt lärande då man uppmuntrar olika förmågor och expanderar vägarna i en 

föränderlig värld (MOE, 2018; The Straits Times, 2018-10-28).  Singapore styr mot att hitta 

flera lösningar för så många behov och talanger som möjligt (”multiple solutions for multiple 

kids”) (The Strait Times, 2016-11-04). De styrande vill att eleverna ska utveckla sociala 

kompetenser som självinsikt och beslutstagande som behövs på 2100-talet (The Economist, 

2018). Ofta refereras till Finlands skolsystem och deras sätt att hybridisera sitt lärarcentrerade 

fokus mot elevcentrerad design och pedagogik. Samtidigt ska en unik singaporiansk 

orientering bevaras med centraliserad-decentraliserad hållning genom att balansera 

lärarcentrerad pedagogik med tjugohundratalets lärande (Lee, Hung & Tee, 2015). I Lees, 

Hungs och Tees artikel (2015) beskrivs en ekologisk syn på konceptuella förändringar och 

avvägningar som kan underlätta Singapores resa mot studentcentrerat och värderingsdrivet 

paradigm där Singapores studenter inte enbart utmärker sig i internationella 

kunskapsjämförelser utan också förbereds väl inför framtida utmaningar (ibid.). 

 

Singapores skolsystem lockar studenter, framför allt från andra asiatiska länder (Starr et al., 

2017). Regeringen distribuerar olika nationaliteter (races) jämnt mellan bostadsområden och 

lokala grundskolor, samt begränsar antalet utlänningar på varje skola (ingen officiell siffra har 

offentliggjorts) (ibid.). Möjlighet finns för ”foreigners” att gå på en lokal skola, men mot en 

högre kostnad än för singaporianer (SC, Singaporean Citizens) och permanent residents (PR) 

(The Asian Parent Singapore, 2018). Singaporianska medborgare (på lokal skola ligger på 

6.50 SGD per månad för ”Standard Miscellaneous Fees” i Primary School (ca 45 kr) (MOE, 

2019d), vilka även kan få tillgång till en HDB bostad (motsvarigheten mot HSB bostäder i 

Stockholm) (Wikipedia, 2019-05-15). 2015 utgjorde icke-medborgare 14% av de lokala 

skolornas elevantal (Teng, 2015 citerat i Starr et al., 2017).  

 

Praktiskt taget alla skolor i Singapore, som inte ingår i det kommunala administrerade 

systemet, är internationella skolor som officiellt benämns som Foreign System Schools, varav 

många är anslutna till andra länder (Starr et al., 2017). Dessa privata internationella skolor är 

det andra skolspåret, och utgör inte en del av Singapores system och ansvar. Av en mängd 

olika skäl går sällan Singapores medborgare på internationella skolor (endast 4% 2013) (Starr 

et al., 2017). Mestadels beror detta på att man måste få singaporiansk tillåtelse att välja bort 
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lokala skolor genom att bevisa att barnet inte kan klara av ett lokalt system - i allmänhet på 

grund av mycket tid utomlands eller inlärningssvårigheter (Starr et al., 2017). Därav går 

majoriteten av expats på privata internationella skolor och singaporianska barn på de lokala 

skolorna. Internationellt inriktade skolalternativ i Singapore utgör en djungel av alternativ 

enbart på variabeln kostnader (HoneykidsAsia, 2019-05-15; Moneysmart, 2019-05-15; 

GuideMeSingapore, 2019-05-15). Ett ökande antal expats arbetar under lokala 

anställningskontrakt vilket medför att fler försöker få in sina barn på lokala skolor, vilket är 

ett något mindre kostsamt alternativ.  

  

Svenska expats i Singapore 

De utlandssvenskar som flyttat till länder med bra skolor enligt PISA-mätningarna, är 

generellt sett mer nöjda med skolan i det nya landet än i Sverige (Bergh, Jordahl & Öhrvall, 

2016). The Straits Times tidningsrubriker lyder ”Singapore best country for children to grow 

up in” då den årliga Global Childhoood Report har släppts av den icke-statliga organisationen 

Save the Children (The Straits Times, 2019-05-29). Singapore rankas som nummer ett för 

andra året i rad och Sverige som nummer två utifrån ett index som mäter sjukvård, skola (att 

få gå i skola), näring och skydd för barns rättigheter. Den största skillnaden för svenskar 

boende i Singapore är att man inte har rätt till något av det som mäts i undersökningen. 

Sjukvård, skola, terapi, behandlingar, mediciner, försäkringar och övrigt socialt skyddsnät 

ansvarar man själv för som utlandssvensk. Svenska grupper på plats i Singapore som Svenska 

ambassaden, Svenska skolan i Singapore eller SWEAs faddrar är några vägar för svenskar att 

få information om olika skolalternativ. Praktiska faktorer för skolval finns samlade som 

checklistor i slutet av uppsatsen (bilaga 5, 6 och 7). 

 

Specialpedagogiska behov och att tillhöra en språkminoritet 

Samtliga internationella skolor har väl etablerade introduktionsprogram för nytillkomna 

elever med annan språkbakgrund än undervisningsspråket. Det finns en dominans av skolor 

med engelska som undervisningsspråk, men alternativ som tyska, franska, kinesiska finns. En 

del skolor har krav på en tillräckligt bra nivå på engelska för att antas på skolan, andra har 

inte sådana krav. Föräldrar bör ta reda på vad som gäller för respektive skola då 

språkbedömningar som genomförs på andraspråket kan ge missvisande resultat för övriga 

kognitiva förmågor och ses som allmänna svårigheter att lära (Baker, 2004). Enligt Baker drar 

alla barn drar väldigt stor nytta av att få parallell hjälp att översätta nytt kognitivt innehåll till 
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modersmålet tills de uppnått tillräckliga nivåer av det nya språket för att också kunna ta till 

sig nytt kunskapsinnehåll. Därför rekommenderas läxläsning tvåspråkigt under hela 

introduktionsperioden i ett nytt land. Finns två-/ eller flerspråkig specialpedagogisk 

verksamhet inbyggd i det reguljära är det att föredra allra mest (Baker, 2004). 

 

De allra flesta barn som har behov av specialpedagogiska anpassningar (även tvåspråkiga som 

dessutom har fysiska, neurologiska, emotionella, kognitiva eller beteendesvårigheter) drar 

oftast stor nytta av tvåspråkig snarare än enspråkig (special-) undervisning (Baker, 2004). 

Däremot bör man när det finns en allvarlig mental försening överlägga om barnet borde 

utbildas enspråkigt eftersom språkutvecklingen vanligtvis utvecklas väldigt långsamt enbart i 

ett språk för många av dessa barn (Baker, 2004). Enligt Baker (2004) skall särskiljande 

specialpedagogiskt stöd enbart överläggas när man dragit slutsatser om att barnets behov inte 

kan bli tillgodosett i reguljär utbildning.  

 

 Två spår för specialpedagogiska behov 
 
För specialpedagogiska behov (SEN, Special Education Needs) finns, precis som för det 

övergripande skolsystemet i Singapore, två spår; ett för lokalbefolkningen och ett för expats. 

Singapore, som är ett ungt land, endast 54 år 2020, har utvecklats snabbt på flera punkter. Det 

är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en komplett bild av hur specialpedagogisk utbildning 

praktiseras och fungerar i verkligheten. Specialpedagogiska behov har historiskt sett inte varit 

kulturellt accepterat och behoven har framför allt tillgodosetts av ideella 

välgörenhetsorganisationer. Regeringen finansierar fler och fler av dessa verksamheter med 

målet för år 2019 att alla singaporianska barn med milda, måttliga och stora 

specialpedagogiska behov ska kunna gå i skolor finansierade av staten, om man inte ansöker 

om undantag (The Straits Times, 2016-11-04). The Committee of Supply och dess 

samarbetspartners fokuserar nu mot nationell inkludering, med flera lösningar för flera barn 

och talanger, både i Mainstream Schools och SEN Schools (Special Education Needs´ 

Schools) (MOE, 2018). I dagsläget (2019-08-12) finns 20 statsfinansierade specialskolor som 

drivs av 13 välfärdsgrupper (MOE, 2018a). På MOEs hemsida finns steg för steg guidning på 

de fyra officiella språken gällande allt ifrån testning, val av skola och vart man vänder sig i 

olika frågor  (MOE, 2019a). Barn med specialpedagogiska behov har flera specialanpassade 

vägar att välja på t.ex. gifted education program, exceptionally gifted children, learning 

support language, learning support maths och socioemotional programs och finansiellt stöd att 
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söka (MOE, 2019b) (MOE, 2018b). Även andra inriktningar finns för att skapa motivation, 

utveckla talanger och möta behov, t. ex vardagsrelaterad problembaserad undervisning, 

tekniskt fokus, sport, konst eller med inriktning på vissa diagnoser eller nivåer av 

funktionshinder. Hemskolning är också ett alternativ. National Institute of Education (NIE) 

och The Early Childhood and Special Needs Education Group of NIE arbetar hårt för att 

lärarutbildningen skall omfattas mer av den internationella trenden i riktning mot inkludering 

(Toth & Saito, 2012). Lärarexpertis prioriteras och 100 timmars metodutbildning i 

lärarfärdigheter erbjuds varje lärare årligen (The Economist, 2018). Inom båda spåren, både 

inom det lokala skolutbudet och de internationella skolorna finns både riktade specialskolor 

med ”särartspedagogik”13 samt skolor som är mer eller mindre uttalat öppna för alla 

(inclusive education schools). 

 

 Avgränsning och användning av centrala begrepp  
 

Många företag sätter inte barnperspektivet först och har därför inga speciella rutiner för att 

förbereda barn inför en flytt utomlands (Anderzén, et al., 1997). Studien har ett proaktivt syfte 

i att genom föräldrars röster betona barnperspektivet, inkluderingsmöjligheter och 

specialpedagogik i skolvalsprocesser i en utlokalisering. Jag har valt att fokusera på 

bemötandeaspekter för barnets trivsel och sociala relationer samt delaktighet för akademisk 

utveckling. Av utrymmesskäl har jag valt att inte fokusera analysen på två- och/eller 

flerspråkighet samt tredje kulturens barn och/eller korskulturella barn då mycket forskning 

redan finns om det. När jag ansett att flerspråkighetsaspekterna har påverkat helheten av de 

specialpedagogiska behoven relaterat till inkluderingsupplevelser har jag dock inkluderat 

detta i resultatdelen. Studien fördjupas inte heller på skolinriktningar för barn med synskador, 

hörselskador, språkstörningar, fysiska handikapp eller utvecklingsförseningar då inga barn i 

denna studie omfattas av det. I studien ingår barn som har diagnostiserats med dyslexi, adhd, 

adhd inattention, 2e och/eller befinner sig någonstans inom autism-spektrumet. Npf 

(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och npf-diagnoser (autismspektrum, adhd) handlar 

inte om en avsaknad av funktioner (som syn- eller hörselnedsättning tex) utan om att eleverna 

skiljer sig mer kvalitativt åt vad gäller utvecklingen av funktioner som interaktion, 

uppmärksamhet, impulskontroll, minnesfunktioner mm. Jag fokuserar främst på de 

socioemotionella aspekterna av emigrering, etablering samt immigrering, och ger inga 

 
13 Fokus på att experter kan hitta specifika pedagogiska lösningar för olika typer av elevgrupper (Nilholm, 2019, s. 133). 
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djupanalyser relaterat till specifika diagnoser eftersom studiens föräldrar beskriver barnens 

personligheter och behov som styrande för inkluderingsbehoven och inte själva 

diagnosen/diagnoserna ifråga. 

 

Den inkluderingsgrund jag använder i uppsatsen, när inget annat nämns, utgår från en 

individorienterad definition av inkludering. Det blir ett kvalitativt begrepp som relaterar till 

individers subjektiva upplevelser av hur de själva upplever graden av att vara både 

funktionellt och upplevt inkluderad eller ej. Vi kan inte tala om inkludering om eleven själv 

inte upplever en social och pedagogisk delaktighet menar Nilholm (2019). Det är ett 

inkluderingsbegrepp som placerar sig långt ifrån låsningen vid inkluderingsdefinitionen som 

enbart tolkats som ett gemenskapsbaserat placeringsbegrepp där man har bortsett från elevens 

intelligensnivåer, personliga drag och övriga förmågor. Att vara inkluderad handlar till mångt 

och mycket om att eleven socialt ska klara av att vara i en väl utvecklad ordinarie verksamhet 

samtidigt som eleven får det stöd som behövs för klara kraven för att nå utbildningsmålen 

(kan anpassas tidsmässigt enligt Mitchell, 2015).  

 

Bemötande är en naturlig del i vardagliga interaktiva situationer mellan individer. Bemötande 

innebär rent konkret ett aktivt förhållningssätt i ett möte med en medmänniska. Att jag valt 

bemötande som ett viktigt begrepp för studiens frågeställningar beror på betydelsen av att en 

persons/organisations bemötande avslöjar ett professionellt förhållningssätt gentemot 

individen eller avsaknaden av detsamma. Bemötandet kan ses från två perspektiv samtidigt, 

den som bemöter och den som upplever bemötandet. Ofta är det den yrkesverksamme som 

har ansvar för hur ”kunden” bemöts. En diskrepans kan uppstå om de två parterna inte förstår 

varandras intentioner och perspektiv och en bemötandeproblematik uppstår. Ett trevligt och 

acceptabelt bemötande kan ses som ett uttryck för medmänsklighet medan ett oprofessionellt 

bemötande kan säga mer om personens egna grundläggande värderingar. Detta är extra 

vanligt om man är obekant med de sociala koder och normer som råder baserat på en kulturell 

och social värdegrund man inte känner till (Skolverket, 1999). Ett gott bemötande är en 

förutsättning för delaktighet och självbestämmande (Kunskapsguiden, 2019). Bemötandet kan 

präglas av respekt, ödmjukhet och empati för bibehållande av gott självförtroende och tilltro 

till egna förmågor, då omvärldens bemötande formar personens självbild och indirekt även 

självförtroendet. Bemötandet är ofta avgörande för att skapa en förtroendefull relation. 

Begreppet är tätt sammanflätat med inflytande, tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och 

helhetssyn och viktiga i mötet med den som ”tar emot” bemötandet (Kunskapsguiden, 2019). 
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I denna uppsats använder jag begreppet bemötande i relation till barnens personligheter, 

funktionsnedsättningar och behov. Begreppet kan då inbegripa annat än personliga möten då 

jag också använder det på organisatorisk nivå (value proposition14, skolans diskurs15 och 

värdegrund) i betydelsen hur organisationen bemöter och matchar elevens behov och de 

skolrelaterade svårigheter som uppstår. 

 
Liksom inkludering kan begreppet delaktighet betyda olika saker för olika individer och är 

nära länkat till inkludering respektive integrering (Matson, 2017). Inbjuds man naturligt till 

delaktighet, eller är man själv aktiv part för att få vara delaktig? I uppsatsen används 

begreppen social inkludering och akademisk delaktighet som en sammansvetsad enhet i en 

helhetsupplevelse av att vara funktionellt och upplevt inkluderad eller ej och separeras inte 

distinkt från bemötandeaspekter i analysdelen. Detta beroende på studiens upplägg med öppna 

vida frågeställningar med mer fokus på helhetsanalys än väl specificerade djupanalyser. 

 
 Historisk tillbakablick om inkludering 

 

Det har inte alltid varit självklart att alla skall inkluderas i skolan. De främsta orsakerna till 

utebliven utbildning även idag är fattigdom, att vara flicka (40% av flickor i låginkomstländer 

går inte i grundskolan) eller att ha en funktionsnedsättning (Rosling, 2018, från Unesco och 

Unicef). De historiska rötterna för inkludering härstammar från rätten för alla att ingå i ett 

samhälle som är tillgängligt för alla. Inkludering fick det stora genombrottet när Salamanca-

deklarationen undertecknades av 92 regeringar och 25 internationella organisationer som 

samlats på världskonferensen i Salamanca i Spanien 1994 (Unesco, 2006). Det var det första 

internationellt gemensamma erkännandet att anamma alla barns rätt till skola och utbildning 

genom att tillgodose behoven även hos barn med särskilda behov då formuleringen ändrades 

från att inkluderas i utbildning till inkluderande utbildning (inclusion, inclusive education) 

(Toth & Saito, 2012). Ett rättighetsbaserat perspektiv på utbildning för alla individer ramades 

in i och med Salamanca-uttalandet. Men redan från start formade ordet inkludering relaterat 

till skolvärlden olika innebörder och därtill olika ”handlingspaket” som följd. 

 

 
14 Value Proposition eller värderbjudande bygger på att identifiera ”kundens” utmaningar och möta dem med lösningsorienterade 
erbjudanden. Den skall vara enkel att förstå. 
15 ”Ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Språket är 
strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner, t.ex. hur människor talar inom en bestämd 
skolorganisation. Genom diskursanalys skulle man t.ex. kunna analysera språkuttrycken på en utvald skolan och beskriva en 
bemötandekultur (diskurs).   
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Skollagen i Sverige (Skollag, 2010:800, kap 1 § 4) och Barnkonventionen, som blivit lag år 

2020, föreskriver att all utbildning och annan verksamhet som rör barn skall ha barnets bästa 

som utgångspunkt. Ett barn behöver inte göra någonting för att förtjäna rättigheterna, utan 

likvärdiga rättigheter föds man med. Alla barn har rätt till stimulerande skolgång, trygghet 

och måluppfyllelse i skolan. Dessa krav kan sägas vara tre kvalitets-kriterier i upplevelsen av 

”att vara inkluderad”.  

 

 Fyra grader och dimensioner av inkludering 
 
Nilholm (2019) pekar på tre grundläggande aspekter av begreppet inkludering när vi ska 

förstå och använda det. Var utbildningen skall äga rum, vilka elever vi menar samt vad 

inkludering innebär. Han menar att för att tala om inkludering måste vissa kvalitetskrav kunna 

ställas och man måste veta hur elever har det för att kunna avgöra om inkluderingssituationen 

är tillräckligt bra och att eleven upplever delaktighet och gemenskap samt utvecklas kognitivt 

utifrån osynliga/synliga behov. Att konkretisera inkluderingsbegreppet i olika grader av 

inkludering kan förtydliga begreppets olika betydelser i praktiken. Kerstin Göransson och 

Claes Nilholm (2014) urskiljer fyra skilda begrepp av inkludering som länkas till olika typer 

av inkludering och tankeinnehåll. Dessa styr sedan strukturerna, bemötandet och dess 

innebörder i praktiken. 

 

1. Inkludering som placering (en placeringsdefinition).  

2. Inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar/i behov av särskilt 

stöd (en individorienterad definition). 

3. Inkludering som en bra miljö för alla elever (en organisationsorienterad definition). 

4. Inkludering som gemenskap inriktat på att bygga gemenskaper i skolan (communities). 

Elever ingår i och känner sig som en del av större gemenskaper, såsom skolan och 

klassen (en gemenskapsorienterad definition med fokus på didaktik och inkluderande 

undervisningsmiljöer).  

 

Var och en av definitionerna förutsätter den föregående. För att nå inkludering av den fjärde 

gradens inkluderingsdefinition krävs alltså att alla tre föregående är uppfyllda. Inkludering 

som placering har blivit mest inriktat på var elever med funktionsnedsättningar kan placeras. 

Fokus ligger inte på hur eleverna skall kunna nå målen inom den breda variationen, inte heller 

på vad skolans egentliga uppdrag är eller hur måluppfyllelse skall lösas i praktiken. 
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Inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar/ i behov av särskilt stöd 

innebär att elever i svårigheter har goda sociala relationer och når målen, men det handlar 

fortfarande om en integrering av någon som ”avviker” från normen. Inkludering som en bra 

miljö för alla elever innebär att skolan tar emot alla elever, möter behoven hos alla elever 

samt har processer som söker lösningar på att utbilda alla elever på ”ett så vanligt sätt som 

möjligt”. Av Haugs (1998) fjärde inkluderingsdefinition inkludering som en gemenskap (ett 

demokratiskt deltagarperspektiv) framgår att stor vikt läggs på social träning då alla kan lära 

sig leva med varandra genom skapandet av gemenskaper utifrån olikhet som en viktig aspekt, 

eftersom det är så det ska fungera i vanliga samhällslivet. Det handlar om mångfald, variation 

och att lära sig leva med varandra. 

 

Soriano, Watkins och Ebersold (2017) argumenterar för att inkluderande utbildning är allas 

rätt till högkvalitativ meningsfull utbildning och innebär fyra dimensioner: 

 

• Inkluderande utbildning som placering i allmän utbildning. 

• Inkluderande utbildning som en process mot likvärdiga möjligheter i lärandet. 

• Inkluderande utbildning mot lika prestationsmöjligheter. 

• Inkluderande utbildning mot lika möjligheter till medborgarskap. 

 

Sammanfattningsvis menar Soriano et al. att de ser de befintliga inkluderingsdefinitionerna 

som en fråga om mänskliga rättigheter med kopplingar till rumslig integration och 

antidiskriminering med allas rätt till placering i högkvalitativ skolgång i vanliga skolor med 

jämnåriga elever och ett långsiktigt mål mot samhällsinkludering senare i vuxenlivet. 

 

 Inkludering i praktiken 
 
Gemensamt för inkluderingsbegreppet är att bra skolor skall utvecklas för alla. Det är en 

daglig pågående demokratisk process gällande alla människors rättigheter och lika värde och 

lika möjligheter, trots olikheter, då man ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald 

och olikheter (SPSM, 2018; Matson 2007; Linikko, 2009). I förhållningssätten och 

processerna omsätts intentionen genom inkluderande undervisningsmetoder och demokratiskt 

socialt grundade arbetsformer som är själva grunden till samarbete utifrån samhällets 

sammansättning. För att tala om inkludering måste både placeringsdefinitionen och 
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tillgänglighetsperspektivet finnas med i enkla praktiska saker som förutsägbarhet, 

engagemang och delaktighet (Wallberg, 2019). 

 
David Mitchell (2015) presenterar ett inkluderingsbegrepp som han menar visar vad som 

verkligen krävs av inkluderande miljöer utöver att det skall vara en fysisk 

placeringsdefinition. Han menar att inkluderande utbildning är ett mångfacetterat koncept 

som kräver att utbildare på alla nivåer i systemet skapar ”alignment” genom ledarskap som 

tydligt formulerar inkluderingskulturen och går rakt igenom skolväsendets alla led ända från 

landets vision, politiska beslut, skolors kvalitet till att alla barn utvecklas socialt och kognitivt 

med god självkänsla i behåll, trivsel och resultat. 

 

 
Figur 1 Model of inclusive education (Mitchell, 2015). 

 

Figur 1 visar en vidgad betydelse på inkludering från barnens placering, anpassade läroplaner, 

anpassad bedömning, anpassad undervisning (även IQ-nivåer inberäknat från lågt till extremt 

högt IQ), acceptans, tillgång till adekvat stöd och tillräckliga resurser. Inclusive education= 

Vision + Placement + 5A (Adapted Curriculum, Adapted Assessment, Adapted Teaching, 

Acceptance, Access) + Support + Resources + Leadership. Gedigna insikter med hög kvalitet 

på flera fronter som utgår från visioner och tydligt ledarskap blir centralt. Resurser behövs 

avsättas för barn med specialpedagogiska behov, som beräknas kosta ca 1.8-2.3 ggr mer än en 

normalelev (Mitchell, 2015).  
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 Betoning på social inkludering 
 
Ett skäl till att vara extra noga med att undvika social exkludering när man byter land, är 

medvetenheten om hur sociometerteorin16 är nära länkad till vårt sociala inkluderingsvärde, 

där självkänslan spelar en vital roll som termostat (Leary & Baumeister, 2000). Människan 

reagerar mycket starkare på social exkludering än på inkludering och acceptans. Social 

inkludering är ett område som blir allt viktigare för beslutsfattare då sambandet mellan 

inkludering under skoltiden och långsiktig inkludering i samhället (interagera med kompisar, 

utbildningsambitioner, yrkesmässiga och akademiska kvalifikationer, anställningsmöjligheter, 

ekonomisk självständighet och deltagande i samhället) betonas allt oftare (European Agency, 

2018). För barn inom riskzonen kan inkluderande strukturer och attityder vara avgörande för 

framtiden eftersom forskning finner att just segregerande lösningar minimerar möjligheterna 

till senare social inkludering (European Agency, 2018). Inkluderande utbildning skulle kunna 

ses som en katalysator för positiva resultat och en känsla av sammanhang, delaktighet och 

gemenskap, men då måste det också gå som en röd tråd genom hela skolsystemet. Ainscow 

och Miles (2008, p. 27) menar att det måste finnas “some degree of consensus … around 

values of respect for difference and a commitment to offering all pupils access to learning 

opportunities”. 

 

 Föräldrars upplevelser och erfarenheter av inkludering 
 
Studier om svenska föräldrars upplevelser och erfarenheter av inkludering utomlands finner 

jag inget, trots flera sökningar i litteraturdatabaser. Däremot finns flera studier om föräldrars 

attityder och upplevelser av inkludering mer generellt i världen. Vid en litteraturgenomgång 

om föräldrar och inkludering, genomförd av De Boer, Pilj och Minnaert (2010) med artiklar 

från flera länder publicerade från 1998 till 2008, fann man att föräldrar som själva hade barn 

med funktionsnedsättningar generellt hade positiva attityder till inkluderande undervisning. 

Svaren var dock inte entydigt positiva utan föräldrarna ville ha möjlighet att välja den form av 

undervisning som de själva ansåg vara bäst för sitt barn (De Boer et al., 2010). I en av 

studierna tyckte hela 54% av föräldrarna att deras barn inte skulle gå i vanliga klasser. Elever 

med beteendeproblem eller grava funktionsnedsättningar ansågs vara svårast att placera i 

reguljär skolgång men positiva spill over effekter i form av mer personal och positiv 

 
16 Enligt sociometerteorin är självkänslan en indikator på kvaliteten hos sociala relationer, en psykologisk mekanism och inre system som 
utvecklas för att bevaka andras reaktioner på egna beteenden. Detta i syfte att bibehålla och utveckla viktiga relationer. Social acceptans och 
inkluderingsvärde är nära länkat till denna teori. Även känslor som varnar om händelser som kan hota det egna välmående på grund av 
uppfattad social exkluderingsstatus ingår i denna teori (Leary & Baumeister, 2000). 
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inställning till olikheter påverkade inställningen i inkluderande riktning (De Boer et al., 

2010).  

 

Enligt flera brittiska studier (Matson, 2007) ansåg majoriteten av föräldrar att inkluderande 

undervisning var det bästa alternativet för deras barn. Skälen till detta var flera; bland annat 

en önskan om att barnen skulle få leva ett så normalt liv som möjligt och att de själva ville 

vara engagerade i barnens skolgång. Placering i liten grupp ansågs begränsa barnens fortsatta 

utbildning samt att segregerande utbildning blev en begränsning för barnens sociala 

utveckling. I Runswick-Coles undersökning (Matson, 2007) fanns dock motsatta föräldrasvar; 

att barnen kunde bli socialt isolerade i reguljär klass ju äldre barnen blev. Föräldrar till yngre 

barn ansåg att inkludering gav positiva effekter även för övriga elever om lärarstöd fanns och 

barn undervisades tillsammans med målsättningen att få större acceptans för elevers olikheter 

(Matson, 2007). O´Connor (i Matson, 2007) har i sin stora enkätstudie i Nordirland 2003 fått 

fram flera föräldrasynpunkter på inkludering. Genom ökad betoning på föräldrars delaktighet 

har föräldrar skiftat från att vara passiva betraktare till aktiva samarbetspartners som vill ta 

aktiv del i de beslut som rör deras barns utbildning. Föräldrarna i den studien menade att 

lärarna inte kunde identifiera enskilda barns behov av stöd på grund av för dålig teoretisk och 

praktisk utbildning. De ansåg att både deras egna och andra barns utveckling blev sämre om 

barn i behov av särskilt stöd inkluderades om lärarna saknade lämpliga undervisningsmetoder. 

Skolor måste därför ha utbildade lärare om inkludering skall upplevas som positiv. Vikten av 

samarbete mellan hem och skola lyftes i slutsatserna då lärare, rektorer, föräldrar och elever 

måste ha vissa överenskommelser för att utgången av inkluderingsuppdraget skall bli positivt. 

 

Som ett svenskt exempel upplevde 92 % av 287 elever med särskild begåvning att de inte fick 

Skollagens krav på att få ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling utan 

hade snarare en upplevelse av ”att de skulle vänta in” inom ordinarie grundskoleundervisning 

(Persson, 2010), en tillfredsställelse med rådande inkluderingstillämpningar upplevdes ej. I 

Matsons (2007) sammanfattning om några föräldrars perspektiv på inkludering framgår att 

föräldrar som eftersträvar att tillvarata sina barns intressen anser att det inte är lätt att få 

gehör, men om chansen skulle finnas önskar de att samverkan mellan hem och skola 

utvecklades betydligt. Om inkludering skall lyckas krävs att relationerna mellan de olika 

mikrosystemen runt barnet präglas av positiva attityder och samarbetsvilja (Matson, 2007). 
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 Svenska verktyg för inkludering och delaktighet 
 
Inkludering kan verka komplext att tillämpa i praktisk verksamhet. Därför har både 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket skapat stöd för skolor i arbetet 

mot inkluderande praktiker. SPSM menar att det blir enklare om inkluderingsbegreppet byts 

ut mot tillgänglighet istället (SPSM, 2019a). De har tagit fram ett värderingsverktyg för att 

kartlägga hur tillgänglig den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är på skolan. Mycket 

handlar om att undersöka vilka faktorer som fungerar och grunda tillämpningarna 

på salutogena förhållningssätt, där fokus ligger på faktorer som främjar det friska snarare än 

att leta efter det som orsakar problem. Därefter kan verksamheten upprätta en handlingsplan 

för att öka tillgängligheten. Figur 2 visar hur tillgänglighetsmodellen omfattar kunskap om 

konsekvenser av funktionsnedsättningar för lärande, socialt samspel och valet av pedagogiska 

strategier. Den ger även kunskap om den fysiska lärmiljön som lokalernas utformning t. ex. 

När de tre hörnen i modellen – social, pedagogisk och fysisk miljö – samspelar utifrån barnets 

och elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. Varje område i 

tillgänglighetsmodellen innehåller ett antal indikatorer. Indikatorerna förtydligar viktiga 

områden i lärmiljön. 

 

 
Figur 2 Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2019a). 

Kort beskrivning av tillgänglighetsmodellen 
Relationen mellan de olika delarna i samspelet förändras över tid. Samspelet påverkar hur långt individen kan nå i sin 
utveckling och sitt lärande. De fyra delarna bildar en helhet utifrån barns och elevens behov och förutsättningar. En 
funktionsnedsättning kan få större eller mindre konsekvenser för lärandet. Kunskap om konsekvenserna för lärande ligger till 
grund för val av pedagogiska strategier. De pedagogiska strategierna behöver stöd av den fysiska miljöns utformning för att 
göra det möjligt för barnet och eleven att ta till sig kunskap och få förutsättningar för delaktighet. Därför behöver den fysiska 
miljön i förskolan och skolan vara utformad så att den stödjer individens förutsättningar och möjlighet till lärande och valet 
av pedagogik. 

Ju bättre kunskap verksamheten har kring samspelet av delarna i modellen, desto högre grad av tillgänglig lärmiljö. En 
tillgänglig utbildning, som den beskrivs genom tillgänglighetsmodellen, ger bättre förutsättningar för barn och elever att 
lyckas i sitt lärande och för ökad delaktighet. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten, 2019a 
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Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapas förutsättningar för alla elever att vara delaktiga i 

inkluderande arbetssätt där olikheter kan användas som tillgångar och det skapas då 

förutsättningar för likvärdig utbildning (SPSM, 2019a). 

 

Även Skolverket har tagit fram verktyg för att underlätta för skolor att arbeta för inkluderande 

miljöer.  Under modulen specialpedagogik i Lärportalen finns tre olika inriktningar på temat 

”Inkludering och delaktighet” (Skolverket, 2019). Det finns även en modul med inriktning på 

”Inkludering och skolans praktik” som stegvis guidar skolverksamheten i inkluderingsarbete 

(figur 3). 

 

Figur 3 Likvärdig utbildning (Skolverket, 2019). 

 

 Betoning på lärares förutsättningar och bemötande av barnen 
 
Lärarna som arbetar närmst eleverna har stor betydelse, då deras uppfattningar, attityder och 

handlingar skapar sammanhangen för skapandet av optimala undervisningsmiljöer (Ainscow 

och Miles, 2008). En god cirkel av motivation, engagemang, välbefinnande och lärande sätts i 

rullning. Det inkluderande klassrummet bygger på ett undersökande arbetssätt i hela skolan. 

Man nöjer sig inte med generella lösningar utan arbetar flexibelt och nyfiket för att 

uppmärksamma specifika behov och skapa lösningar som motsvarar behoven. Ett salutogent 

förhållningssätt ligger till grund med fokus på faktorer som främjar det friska snarare än att 

leta efter det som orsakar problem. Ainscow och Miles (2008) menar att skolorna måste våga 

jämföra sina inarbetade arbetssätt för att lyfta processer framåt samt skapa samarbete mellan 
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olika nivåer inom systemen, särskilt samarbetet mellan skola och föräldrar och den 

ömsesidiga kommunikationen mellan hem och skola. Samma slutsatser drar Matson (2007) i 

sitt avhandlingsarbete om hur samarbetet i mesosystemet17 avgör inkluderingsmöjligheterna 

genom att läraren länkar samman barnets olika mikrosystem18 för att lyckas. 

 

I Mitchells (2008) senaste bok What Really Works in Special Needs and Inclusive Education 

presenterar han 27 strategier med betydande evidens för att förbättra resultaten för elever med 

särskilda utbildningsbehov. Hur sådana miljöer kan skapas i verkligheten behövs mer fokus 

och forskning kring menar Nilholm (2019). 

 

 Problem med inkluderingsbegreppet 
 

Problemet med inkluderingsbegreppet menar flera (Göransson & Nilholm, 2014; The 

European Agency, 2018) är att det finns så många uppfattningar om vad inkludering innebär 

och hur det skall utformas, att resultaten av forskning på temat blir svårt att tolka. Innebörden 

blir olika i olika länder och begreppens betydelser måste förmedlas i den kontext de ingår i. 

Redan i den första svenska översättningen av Salamanca-deklarationen (ovan) finner vi ordet 

inclusion översatt till integrering19 (Nilholm, 2019). Det ger direkt innebörden att någon (som 

inte tillhör normen) skall integreras till något (som är norm) istället för att den naturliga 

variationen av profiler utgör del av undervisningsmiljöerna från start. Dilemmat med att få 

formuleringsarenans riktlinjer att stämma överens med realiseringsarenans möjligheter att 

motsvara föreskrivningar blir alltmer tydlig inom flera områden inom skolverksamhet 

(Lindensjö & Lundgren, 2002). Ett begrepp som från början hade positiva avsikter har istället 

blivit mer komplicerat, kritiserat och komplext ju fler som fördjupat sig i begreppet. Det blir i 

princip omöjligt att reda ut vad och när man nått inkludering i praktiken och i förhållande till 

vad det egentligen är menar Nilholm (2019). 

 

 
17 Den andra nivån i Bronfenbrenners ekologiska modell. Meso-systemet knyter samman de olika mikrosystemen som finns i direkt 
anslutning till barnet. Till exempel hur föräldrar involverar sig i skollivet för att överbrygga mikrosystemen som ingår i barnets liv (Matson, 
2007; Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2013). 
18 Mikrosystemet är det system som är närmast individen och det starkaste relationssystemet kring ett barn med direkt ömsesidig påverkan på 
varandra och informell kommunikation. Inom detta system sker ofta ett kommunikativt samspel mellan två individer, en sk. dyad. Inom 
mikrosystemet har den enskilda individen ofta möjlighet att påverka beslut. Bronfenbrenner ansåg att familjen var det mest grundläggande 
mikrosystemet för individen (Matson, 2007; Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2013). 
19 I integration anpassar sig delarna till helheten, medan inkludering betyder att helheten anpassar sig till delarna (Specialpedagogik, 2016). 
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Mitchell (2015) menar att forskning om ämnet inkludering har som utgångspunkt att alla 

elever har ungefär samma kognitiva förmåga. Fördelar som gäller många andra barn inom 

inkluderingsområdet gäller oftast inte för särskilt begåvade elever t. ex som kan ha större 

glädje av nivågrupperingar. Hedevåg (2016) menar att Salamanca-deklarationen starkt 

betonar att särlösningar skall undvikas. Men ett barn inom autismspektrumet kanske själv 

finner större trygghet, mer mening och delaktighet i ett mindre sammanhang med mindre 

sinnesintryck och större möjlighet till koncentration? Inkludering kan alltså ses som en 

individorienterad tolkning och blir därför olika för olika individer. Om en skola antar alla 

elever utan att först analysera och förstå både individernas och miljöns förutsättningar för att 

avgöra om verksamheten kan bemöta individens behov kallar Thomas (2006) för en nominell 

inkludering och likställer det med att situationen egentligen blir en exkludering i realiteten. 

Varsam inkludering sker i samspråk med föräldrar då beslut om antagning tas först efter att all 

information samlats in för att se om miljöns resurser är tillräckliga för att motsvara elevens 

behov eller om andra alternativ är bättre (Fuchs & Fuchs, 1994 i Linikko, 2009). En 

ansvarsfull inkludering innebär att elevens utveckling följs upp regelbundet och val av 

undervisning omprövas regelbundet (Vaughn & Schumm, 1995). Wallberg 

(Specialpedagogisk tidsskrift, 2016) menar att så fort man börjar utforma fler 

specialpedagogiskt inriktade särlösningar tar man ett steg tillbaka från visionen om 

inkludering. En strävan att skapa bättre balans mellan målkonflikter som valfrihet och 

inkludering kommer att ha betydelse för hur skolsystemen utvecklas menar Nilholm (2019). 

 

 Inkluderingssystem utan dilemman – en omöjlighet 
 

Skolans dubbla uppdrag med ett demokratiskt gemenskapsperspektiv och ett kognitivt 

individperspektiv, blir problematiskt eftersom bedömningssystemet i slutänden ändå bedömer 

individen som person när alla ska klara samma mål inom samma tid, enligt Nilholm 

(Specialpedagogisk tidskrift, 2016). Nilholm (2019) menar att på nationell systemnivå är det 

en omöjlighet att nå total inkludering, medan satsningar som inriktar sig på skol- och 

klassrumsnivå troligtvis blir mer verkningsfulla. I Sverige har en ny slags ickeinkludering 

skapats på systemnivå, menar Nilholm, genom ett segregerat boendesystem i kombination 

med ett fritt skolval som i sin tur skapat ett slags parallellskolesystem med fungerande och 

icke fungerande skolor – en annan slags segregering främst baserat på socioekonomiska 

faktorer. Sex faktorer som enligt Nilholm (2019) kan motverka en utveckling mot en mer 

inkluderande skola är 1) samhällsförändringar, 2) brist på stöd i styrdokumenten, 3) 
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medikaliseringen av olikhet, 4) brist på konsensus, 5) brist på kunskap som visar hur 

inkludering ska bli möjlig samt 6) negligering av olikhet. 

 

Clark, Dyson och Millward (1998) anser att det är naivt att tro att inkludering ska kunna 

iscensättas fullt ut. Skolor har olika intentioner av vad de kan klara och olika grader av 

inkludering menar de, men helt inkluderande kan skolor aldrig bli. Mara Westling Allodi 

(2016) har identifierat ett par nationella utbildningssystem med tidiga insatser och särskilt 

stöd som utvecklat lyckosamma strategier och praktisk implementering mot en inkluderande 

skola. Systemen karaktäriseras av att vara förutseende, välkomnande och medvetna om de 

skiftande behoven som elever kan uppvisa. De tillför stöd, resurser och vägledning tidigt och 

kontinuerligt när elever med funktionsnedsättningar inte placerats i särskilda 

undervisningsgrupper. Kontinuerlig specialpedagogisk kunskap och kompetensutveckling i 

varje skola ses som en förutsättning för den inkluderande modellen i dessa länder (Westling 

Allodi, 2016). Vetenskapligt baserad och praktikrelevant forskning i pedagogik och 

specialpedagogik går hand i hand, även i praktiken. Om den ordinarie undervisningen får 

möjlighet att garantera tillgänglighets- och delaktighetsaspekter genom att enkla praktiska 

saker ordnas finns chanser till vidare utveckling av inkluderingsgarantier (SPSM 2019a; 

Skolverket, 2019; Brørup Dyssegaard & Søgaard Larsen, 2013; Mitchell, 2008). Att helt 

skapa skolmiljöer där dilemman mellan teori och praktik, där elever inte måste kompenseras 

på ett eller annat sätt, kan enligt dilemmaperspektivet aldrig helt uppnås (Nilholm, 2019). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Uppsatsen har sin grund i en sociokulturellt grundad systemteori med ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv som betonar människors utveckling i samspel med sin miljö 

(Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner ansåg att gynnsamma förutsättningar för ett barns 

utveckling börjar med utgångspunkt i livskraftiga miljöer i barnets närmaste omgivning men 

genom att studera samband med indirekt påverkande miljöer klarläggs viktiga aspekter för en 

helhetsanalys (Matson, 2007). 

 

 Utvecklingsekologisk systemteori 
 
Utveckling är en process där individen tillägnar sig en uppfattning om sig själv och sin 

omvärld (den ekologiska miljön). Allting tolkas på ett av många möjliga sätt och människans 

utveckling måste studeras i sin kontext där individens arv sätts in i samhällets kontext 

(Matson, 2007).  

 
Figur 4. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (1979) anpassad (2020) för att kunna användas i denna 
uppsats. Vissa begrepp som framkommit som centrala för studien har namngetts i modellen för att förtydliga 

kontexten i Singapore. 
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”Inom ramen för den utvecklingsekologiska modellen (Figur 4) är det de ”nära” miljöerna 

som individen befinner sig i som har en direkt påverkan på dennes utveckling, medan miljöer 

på ”avstånd” har en mer indirekt inverkan” (Matson, 2007, s. 31).  

Det är barnets möjligheter till faktisk och upplevd inkludering/exkludering som är i centrum 

för denna uppsats, men de kommer till tals genom föräldrarnas berättade erfarenheter och 

upplevelser. Perspektivet i studien har sin grund i Bronfenbrenners (1979) 

utvecklingsekologiska modell (figur 4) vilken anser att människan utvecklas utifrån sina 

medfödda biologiska egenskaper inom ett komplext system som blir till förvärvade 

egenskaper.  

 

Den omgivande miljön får olika konsekvenser för olika individer över tid och påverkas av 

flera nivåer (mikro, meso, exo och makro) (Berk, 2013). Utgångspunkten börjar i barnets 

egenskaper och behov i närmast anknytning till föräldrarnas mikrosystem. Dessa 

känslomässiga relationer är primära i hur barnet minskar eller ökar sin självkänsla och 

kompetens (Matson, 2007). Livet utvidgas genom att flera mikrosystem vävs samman och 

integreras i mesonivån via aktiviteter, roller och relationer (Matson, 2007). Lärares, läkares, 

stödpersoners och kompisars bemötande har direkt påverkan på barnet (Berk, 2013). Påverkan 

sker främst av varaktiga relationer som upprepas över tid, men också vid enstaka möten med 

läkare eller behandlande personer t. ex. Om nätverkandet ska vara till gagn för barnets 

utveckling menar Bronfenbrenner (1979) att det är viktigt att relationerna mellan de 

inblandade är av positiv karaktär och kompletterar varandra. Exosystemet är en utvidgning av 

mesosystemet och innefattar olika sociala strukturer där formella och informella beslut tas, 

vilka indirekt påverkar barnets utveckling (Matson, 2007). Det kan vara stödformer i skolan, 

elevers placering, föräldrars sociala nätverk, kompetensutveckling för lärare, föräldrars 

arbetsplatser, läroplansalternativ mm. Beslut som fattas i exosystemet har ofta utgångspunkt i 

makrosystemets värderingar och får betydelse för hur mesosystemet utformas och hur barnen 

bemöts i den dagliga praktiken (Matson, 2007). 

 

En bild av verkligheten uppstår genom ett meningsskapande samspel som sker mellan 

objekten och det mänskliga medvetandet (Matson, 2007). Människor är både produkter av och 

producerar själva miljön. Det kan gå olika bra beroende på hur man tolkar och skapar 

uppfattningar om sig själv och sin omvärld, eller får stöd i det. Enligt Bronfenbrenner är 

miljön inte en statisk kraft som påverkar människor på ett enhetligt sätt utan förändras 

ständigt i ett tidsperspektiv (Chronosystemet) och en kontext. Detta gäller speciellt vid stora 
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ekologiska övergångar i livet, som till exempel vid en flytt. Bronfenbrenner kallar dem 

viktiga vändpunkter i livet. Valet av sociokulturella och socioemotionella aspekter inom 

utbildningsväsendet behöver kontinuerligt belysas då den sociala omgivningen är primär för 

kunskapsmässig och kognitiv utveckling (Gindis, 1999; Dysthe, 2003). Det är viktigt att hitta 

balans mellan olika faktorer som ingår i livet, och som kan accepteras av en själv som 

meningsskapande och ”relativt bra” (Nilholm, 2019). Att vidga perspektiv och se på andra 

skolsystem i andra länder kan kontrastera våra uppfattningar och berika vår syn på det 

inhemska och samtidigt ge inspiration genom att belysa andra aspekter som vi själva inte ser. 

 
 Specialpedagogiska perspektiv 

 
Specialpedagogik är ett komplext och tvärvetenskapligt ämne inom forskningsfälten 

pedagogik, didaktik, metodik, psykologi, sociologi, etik, politik, ekonomi, filosofi m.fl. och 

tillhörande perspektivbildningar. Intresset riktas mot hur pedagogiska miljöer kan främja eller 

hindra utveckling, lärande och socialisation för vuxna och barn. Det finns en uppsjö av 

specialpedagogiska perspektiv att basera en studie på. De perspektiv som dominerar 

tolkningen avgör hur vi tror att omgivande faktorer och barns karaktärsförbättringar formar 

och formas på bästa sätt. Insikten om vilket perspektiv eller vilken teori som dominerar vår 

tolkning måste finnas med i ständig närvaro (Goodson & Sikes, 2001). Är det en elev med 

svårigheter, i svårigheter eller som får svårigheter? Ska barnen anpassa sig själva till systemet 

eller är det verksamheternas ansvar eller samhällets ansvar att skapa förutsättningar för 

barnen, eller mötet dem emellan? Det tvärvetenskapliga och komplexa specialpedagogiska 

fältet har att göra med problem, lösningar och dilemman som uppstår i relation till skola och 

lärandeverksamheter inklusive etiska val och intressekonflikter (Nilholm, 2019). 

Komplexitetsvetenskapen har lärt oss att varje resultat är unikt och något som konstrueras 

genom roller, relationer och i kommunikation (Augustinsson & Brynolf, 2012). Inom det 

specialpedagogiska fältet urskiljs dock tre övergripande perspektiv som resulterar i olika 

dominerande diskurser och konsekvenshandlingar.  

 

 Biologiskt-psykologiskt perspektiv 
 
Det första perspektivet som jag benämner biologiskt-psykologiskt perspektiv kan sägas 

omfatta biologiskt-psykologiskt, traditionellt, patologiskt, kategoriskt, kompensatoriskt, 

diagnosorienterat och individorienterat perspektiv som framför allt riktar glasögonen mot 

individers svårigheter och tillkortakommanden och som fördjupar kunskaper om specifika 
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detaljer och insatser kopplas individuellt mot att träna, kompensera och åtgärda individen. De 

perspektiven kan resultera i en diskurs som menar att funktionssvårigheterna ligger hos 

individen och problemen skall i första hand åtgärdas genom expertiskompetens med fokus på 

elevåtgärder (Asp-Onsjö, 2006, Nilholm 2005, m.fl.). ”Historien är välfylld med sådana 

försök att hitta det grundläggande felet hos den avvikande, och tanken är att i förlängningen 

träna eller kompensera denna grundläggande svaghet för att normalitet ska uppstå” (Nilholm, 

2019, s. 134). Assarson (2007) menar att expertisen inom området kan lugna pedagoger 

genom att olikheter kan sorteras och bemötas. Perspektiv i denna riktning kan också användas 

i motsatt syfte för att biologiskt betingade beteenden och svårigheter ska bli synliggjorda och 

bemötta (Westling Allodi, 2016; Klingberg, 2016). En biologiskt orienterad barnpsykiatri som 

fått ökat inflytande har resulterat i en explosionsartad ökning av antalet så kallade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Nilholm, 2019). Risken med detta perspektiv är att 

det växer fram särartsgrupper och othering som gör att vi förminskar, eller inte alls ser, 

likheter mellan dessa elever sinsemellan och ”de andra eleverna”. Möjligheten att få stöd kan 

också minska om diagnos blir ett krav för att erhålla särskilt stöd (Nilholm, 2019). I ett 

samhälle som styr mot ett starkare liberalt rättighetsperspektiv, med högre grad av 

individualisering, blir då rättigheten till särskilt stöd fastställt genom juridiska 

bristbeskrivningar som stärker ett bristperspektiv än mer menar Nilholm (2019). Dessutom 

minskar likvärdiga förutsättningar då de bäst rustade antagligen lättare kan lotsa sig fram i 

dessa juridiska processer och de som inte kan lotsa sig fram får än svårare att få sina 

grundläggande behov tillgodosedda (ibid.). Specialpedagogik inom bristperspektivet handlar 

därför om att elevers identitet definieras utifrån bristen och skräddarsydd särartspedagogik 

står till grund för att identifiera och kompensera individens brister, vilket inte leder till 

långsiktig utveckling menar B. Persson (2004). 

 
 Kritiskt perspektiv 

 

Kritikerna utmanar med motsatta synsätt som menar att miljöns betydelse negligeras om 

kategoriska perspektiv betonas. Sociala faktorer inom skola och samhälle är istället främst 

orsakerna till att specialpedagogiska behov uppstår, och skall istället ses som systempatologi 

(Nilholm, 2005). Flera varianter av samhällskritiska och strukturorienterade perspektiv 

kritiserar att individer riskerar att pekas ut och marginaliseras genom det första sättet att se på 

problem (Clark, Dyson and Millward 1998; Haug, 1998; Nilholm, 2005). Haug (1998) 

benämner denna inkluderande integrering som ett demokratiskt deltagarperspektiv, Nilholm 
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(2019) det kritiska perspektivet. Brister betonas inte utan Celebrating diversity dominerar 

perspektivet (Clark et al., 1998; Nilholm, 2019). ”Inclusive Education is about responding to 

diversity; it is about listening to unfamiliar voices, being open, empowering all members and 

about in dignified ways. From this perspective, the goal is not to leave anyone out of school. 

Inclusive experience is about learning to live with one another (Barton, 1997, s. 233) Detta 

innebär att mångfald och olikheter ska användas till att strukturera inkluderande gemenskaper 

där alla tränas i sociala beteenden för att utvecklas i den gemensamma demokratiskt grundade 

gemenskapen (Haug, 1998). Här dominerar rätten till att individer inte tillskrivs fasta 

identiteter. Det finns stor skepsis gentemot negativa elevkategoriseringar och särlösningar. 

Elevens rätt till deltagande samt att kunna leva och delta i samma samhällsgemenskap 

anammas (Haug, 1998). I enlighet med denna inriktning är social kompetens inte enbart 

personliga egenskaper, utan skapas genom undervisningen och relationerna, och resulterar i 

elevens välbefinnande, motivation och lärande (Westling Allodi, 2010). Beteenden uppstår i 

ett socialt sammanhang. Klingberg (2016) menar dock att dessa sociokulturellt inriktade 

demokratiska rättighetsperspektiv som dominerat under lång tid resulterat i att man bortser 

från genetiska faktorer och att man inte går på djupet med orsakerna till varför vissa får extra 

stora svårigheter med vissa förmågor, och därför inte når de resultat de skulle kunna nå. 

Specialpedagogik inom det kritiska perspektivet ses som något negativt eftersom det 

tillskriver elever negativa identiteter och bidrar till att särskilja elever istället för att 

långsiktigt träna sociala förmågor för att kunna fungera i vanligt samhällsliv. Perspektivet 

förespråkar således allas rätt till att inkluderas i den vanliga undervisningen. 

 

 Relationellt systemperspektiv 
 
Inom den tredje grenen av perspektiv finns relationella systemperspektiv och 

situationsperspektiv som kan ses som en slags kompromiss mellan de två tidigare (Nilholm, 

2019). Problem och lösningar uppstår i samspelet mellan den enskilda individen, 

medmänniskor och omgivande faktorer och relateras till olika nivåer av specialpedagogiska 

skikt på individ-, grupp- och organisationsnivå och relationerna däremellan (Persson, 2007; 

Nilholm, 2005). Fokus ligger på samspelet mellan individ och omgivning. Den grundläggande 

idén med att kunna inta olika perspektiv är medvetenheten kring vilket eller vilka perspektiv 

som grundar tolkningar, beslut och handling. Den relationella forskningen om 

specialpedagogik blir ofta normativ och menar att det finns en lösning på alla problem, vilket 

inte är fallet enligt Nilholm (2006), som istället förespråkar ett dilemmaperspektiv. 
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 Dilemmaperspektiv 
 
Gemensamt för alla tre tidigare nämnda perspektiv menar Nilholm (2005) är att de tror sig 

kunna erbjuda lösningar på specialpedagogiska svårigheter och problem som uppstår inom 

alla utbildningsystem i alla länder och på alla skolor. Han menar att inom det 

specialpedagogiska fältet och inom verksamheten tampas alltid de olika perspektiven 

parallellt. Clark, Dyson & Millward (1998) och Nilholm (2019) förespråkar därför ett fjärde 

perspektiv, dilemmaperspektivet som de menar är ett bättre alternativ eftersom det är omöjligt 

att upplösa grundläggande dilemman även om man temporärt löst ett problem. Det är en 

väsentlig skillnad på dilemman och problem. Problem handlar om svårigheter som går att 

lösa. Dilemman går inte att lösa utan handlar om att ”finna balans mellan motstridiga men 

ändå åtråvärda mål” (Nilholm, 2019, s. 19). Det skulle till exempel kunna vara att alla har rätt 

till gemenskapen, men inte på bekostnad av någon annan och att alla elever ska få ut något 

gemensamt av undervisningen men samtidigt ska undervisningen också lyckas möta alla 

elevers olika behov (Nilholm, 2006). I teorin menar Nilholm att dilemman kan upphävas, men 

aldrig i praktiken. Teorin är nära relaterad till vem som skall bestämma hur 

utbildningssystemet ska utformas och hur målkonflikterna skall hanteras (Nilholm, 2019). Det 

handlar om makten över hur utbildningen skall ta sig i uttryck samtidigt som svårigheten med 

att erbjuda en skola som passar alla blir central. Perspektivet ”öppnar upp för en dialog mellan 

forskning och praktik eftersom betoningen av dilemman och komplexiteten inte inbjuder till 

några säkra ställningstaganden” (Nilholm, 2005, s. 135). Med ett sådant perspektiv accepterar 

man att elevers behov behöver beskrivas, och ibland i kategoriseras (Nilholm, 2019). 

Värderingar av kategoriseringar är också nödvändiga eftersom det sociala livet ser ut så 

menar han. Det är viktigt att inte komma ifrån dilemman som uppstår, utan att hitta en balans 

då detta är en fråga om etik och demokrati (Nilholm, 2019). Ett sådant perspektiv innebär 

skepsis mot att en inkluderande pedagogik en gång för alla skulle kunna lösa alla problem 

som föder behovet av specialpedagogik. Problematik placeras i ett socialt rum där 

förhandlingar om hur olikhet och funktionsnedsättningar ska benämnas och hanteras, och 

etiska spörsmål måste avgöras i relation till de konkreta betingelser där de uppträder 

(Nilholm, 2019). Variationen är stor i hur människor skapar sina meningsskapande slingrande 

stigar och hur man anpassar sig och hittar balans i olika livsmiljöer. Detta möte mellan 

intressen gäller i allra högsta grad när en skola i Singapore t.ex. ska avgöra om de vill/kan ta 

emot en elev, och från andra sidan en förälders önskan att få den ”bästa skolan” för sitt barn. 

Det handlar då om att skapa en bättre balans mellan målkonflikterna. 
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5 Metod 

I metoddelen redovisar jag de tillvägagångssätt jag har använt för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Viktiga delar av människors liv som får utrymme genom narrativa 

uttryck kan fånga de mest väsentliga dragen, då berättelser oftast bygger på de starkast 

bevarade retrospektiva minnena som människor själva minns och berättar om dem (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Jeppson Wigg, 2015). Intresset har riktats mot att föräldrars upplevelser 

och meningssamband kan tillföra viktiga perspektiv på skolaspekter. En narrativ ansats ger 

utrymme för kontextuella beskrivningar som är viktiga för sammanhanget då värderingar, 

regler och sociala sammanhang vävs in i berättelsen (Jepson Wigg, 2005). Min strävan har 

varit att noggrant och systematiskt utreda kontextens påverkan för individers uppfattningar 

om möjligheter till inkludering i en utländsk kontext och sedan presentera det som trovärdig 

forskning. Empatisk närhet och analytisk distans har förankrats i de grundläggande teoretiska 

perspektiven inom specialpedagogisk forskning. 

 Ansats 
 

Studien har en kvalitativ förståelsegrundad ansats. Baserat på informanternas utvalda 

exemplifieringar och berättelser vill jag skapa djupare förståelse för föräldrars uppfattningar 

om och erfarenheter av barns inkluderingsförutsättningar utomlands (Alvesson & Sköldberg, 

2017; Kvale & Brinkmann, 2014). De kvalitativa forskningsmetodernas styrka ligger i att 

tillåta de intervjuades insikter och erfarenheter komma till tals för att generera ny förståelse. 

Tonvikten har lagts på att den lokala kontexten påverkar den sociala och språkliga 

konstruktionen (Kvale & Brinkmann, 2014) då livsvärlden tolkas, beskrivs och förstås som 

den framträder subjektivt bundet till en tid, plats och person och skapas i samtal mellan 

människor (Hyldgaard, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014; Goodson & Sikes, 2001). Jag har 

med detta önskat skapa transparens samtidigt som tillvägagångssättet förutsätter att läsaren 

aktivt tolkar och omtolkar de resultat som presenteras och är medveten om att forskning med 

aktiv forskarinsats aldrig kan bli helt objektiv eller opartisk (Alvesson & Sköldberg, 2017). 

Med en konstruktivistisk föreställning anses intervjuaren vara en resenär som tillsammans 

med intervjupersonerna skapar kunskap genom interaktionen med informanterna, vilket även 

det påverkar slutresultatet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
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 Datainsamlingsmetoder 
 

För att besvara mina forskningsfrågor har studien utgjorts av en tvärvetenskapligt inriktad 

forskningsöversikt om inkludering, migrering och Singapore skolsystem, två 

bakgrundsintervjuer samt sex djupintervjuer med föräldrar.  

 

 Intervjuer med experter 
 
Intervjuomgång ett genomfördes som två halvstrukturerade fokusintervjuer med fyra experter 

som kunde delge en övergripande bild om Singapores specialpedagogiska fält (bilaga 2) och 

makro- samt exonivåerna i den utvecklingsekologiska modellen. Intervjuerna ringade in 

intressanta teman som sedan låg till grund för föräldraintervjuerna. Informanterna bekräftade 

och kontrasterade de slutsatser jag dragit från textkällorna. 

 

 Intervjuer med föräldrar 
  

Intervjuomgång två utgjordes av sex intervjuer med ett narrativt angreppssätt och tidslinjer 

som verktyg (Kvale & Brinkmann, 2014). Tidslinjerna erbjöd en relativt fri struktur som kan 

vara bra om ett outforskat område skall kartläggas eller om problem skall blottläggas menar 

Kvale (1997). Nya infallsvinklar kunde fördjupas och föräldrarnas beskrivningar kunde följas 

upp efterhand. Berättelseformen gav möjlighet att organisera och uttrycka mening och 

kunskap i naturligt kognitiva och språkliga former (ibid). Valet att använda berättelser 

grundas i en epistemologisk uppfattning om att den sociala världen är en tolkad värld, både 

från informantens perspektiv och dennes tolkningar av världen, till den som tolkar svaren 

(Goodson & Sikes, 2001). I denna studie har föräldrarnas beskrivningar och förklaringar om 

barnens skolupplevelser fått framträda i dess subjektiva form utifrån deras upplevelser och 

föreställningar om skolvärlden. 

 

 Urval och begränsningar 
 
Att välja Singapore som utländsk kontext är relevant och intressant eftersom landet skiljer sig 

åt från Sverige på många punkter. Det är ett ungt land som är meritokratiskt och centralt styrt 

och som har följt en enhetlig linje i sin utveckling av skolsystemet. Landet har successivt 

utvecklats till att bli känt för didaktisk expertis och akademisk glans trots kritik gällande 

katederundervisning och ”drill and kill”-modeller samt stressande test-förfaranden med 
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utslagningssystem vid 12 års ålder (The Economist, 2018; South China Morning Post, 2019). 

Det är ett land som inte skrivit på Salamanca-deklarationen, har haft uttalad exkludering av 

barn med specialpedagogiska behov men utvecklar nya utbildningsvägar för fler och fler i 

inkluderande riktning (The Economist, 2018). Singapore är resultatfixerat men poängterar 

mer och mer humana perspektiv och blir intressant att följa och jämföra Sverige med om 10 

år, 20 år och framöver.  

 

Urvalet av experter har skett genom bekvämlighetsurval via kontakter (Bryman, 2011). I 

urvalet av föräldrar har variation eftersträvats vad gäller skolor (en lokal, två internationella 

icke vinstdrivande skola och tre internationella vinstdrivande skolor), spridning i åldrar, olika 

kön både föräldrar och barn, olika antal år i Singapore och variation av specialpedagogiska 

behov. Att välja barn med specialpedagogiska behov är relevant eftersom lärande som 

fungerar för barn med utökad skolproblematik oftast innebär ett kvalitetslyft även för andra 

barn. Att lyfta barn- och föräldraperspektiv är viktigt i inkluderingsrörelsen eftersom barnens 

perspektiv betonas genom Barnkonventionen. Efter sju år som svensk förälder, aktiv inom 

skolfrågor i Singapore, hade jag ett nätverk av föräldrar jag kunde utgå från. Dessa initiala 

kontakter har tillfrågat andra och ett kedjeurval har skapats av relevanta och intresserade 

kandidater. Kedjeurval är enligt Bryman (2011) en väl motiverad urvalsprocess för att få ett 

riktat urval av individer eller grupper som delar specifika egenskaper personligen och 

subjektivt upplever, skapar mening och redogör för de saker som händer för dem (Goodson & 

Sikes, 2001). De intresserade har först tillfrågats av mig personligen eller via telefon och 

därefter erhållit ett introduktionsbrev via mail för att kunna ta ställning till deltagande eller ej 

(bilaga 1) (Bryman, 2011). Kravet var att föräldern själv ansåg att barnet uppvisar behov av 

särskilt bemötande hemma och under olika skolsituationer för social inkludering och nå 

kunskapsmålen i de kursplaner barnen har. Två- eller flerspråkighet har inte varit ett 

urvalskriterium, även om det kan bli ännu en extra utmaning för många av de utvalda barnen.  

Sex personer; fem mammor och en pappa bekräftade via mejl, messenger eller WhatsApp att 

de var intresserade. Jag har därefter ringt upp föräldrarna för att informera om studiens syfte, 

etiska aspekter samt för att lösa praktikaliteter vartefter intervjuerna har planerats in inom en 

tidsperiod på tre månader. Urvalet kan ses som ett positivt bekvämlighetsurval eftersom 

samtliga deltagande ställde sig positiva till studien och påverkar således slutresultatet 

(Bryman, 2011). En uppföljande videointervju med en mamma i ett annat land har också skett 

eftersom hon ställde sig väldigt intresserad till studien. 
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 Etiska aspekter 
 

Forskning måste alltid uppfylla kraven på god etik i samtliga led av forskningsförfarandet. 

Intresset för att vinna nya kunskaper får aldrig gå före skyddandet av individerna som deltar i 

en studie. I Vetenskapsrådets (2019) riktlinjer för forskning inom humaniora och 

samhällsvetenskapliga ämnen finns de forskningsetiska principerna samlade där 

informationskraven, samtyckeskraven, konfidentialitetskraven samt nyttjandekraven betonas. 

Dessa har beaktats under hela forskningsprocessen. I en liten svensk-”community” som består 

av ca 2000 personer i Singapore med barn placerade på ca 20 internationella skolor samt 

några på ett fåtal lokala skolor känner många till varandra. Kravet på konfidentialitet uppfylls 

i studien genom att jag ger en samlad bild av de internationella skolorna, men namnger dem 

inte specifikt och inte heller ger någon beskrivning om vilka skolor barnen eller föräldrarna 

hör till, samt att alla namn på personer är fiktiva. Jag har även ändrat detaljer som inte 

påverkat resultaten men som kunde hota integriteten för de inblandade. Att benämna skolorna 

vid namn skulle vara en fördel i sökandet av skola för inflyttande svenskar, men jag anser att 

dessa upplysningar kan man nå på annat sätt. Alla intervjuer har förvarats så att ingen har haft 

tillgång till dem, samt att de kommer att raderas och förstöras efter studiens genomförande. 

 

Intervjuer utgår från etiska krav om att skapa en gynnsam situation för intervjupersonen 

(Kvale & Brinkman, 2014). Att ha samtal med föräldrar till barn som har specialpedagogiska 

behov innebär till exempel att intervjuaren måste ha förmåga att balansera mellan att våga ta 

upp känsloladdade saker samt känna av när ett ämne blir för känsloladdat för att behandlas 

vidare (Kvale & Brinkman, 2014). Forskningsintervjuer är ett specifikt professionellt samtal 

som rent strukturellt inrymmer en maktasymmetri mellan intervjuaren och 

undersökningspersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Den öppna förståelseformen och den 

nära personliga interaktionen gör att intervjuaren behöver reflektera kring hur man på ett 

ansvarsfullt sätt hanterar maktasymmetrin både i förberedelserna inför och under själva 

intervjutillfället. Medvetenhet krävs dock om att berättaren ständigt bedömer lyssnarens 

kroppsspråk och tolkar denne. Jag har försökt minimera den egna påverkan och att istället 

lyfta informantens skapande av sin berättelse är en konst som kräver träning.  

 

Syftet med studien samt de etiska kraven om frivillighet och möjligheten att avbryta när som 

helst har tydligt kommunicerats. Jag bodde under intervjustudiet i Singapore, vilket medförde 
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att samtliga etiska aspekter har haft högsta prioritet med extra emfas på kraven på integritet 

och konfidentialitet.  

 

 Genomförande 
 
Förutom två inledande intervjuer med experter som förstudie, har sex föräldraintervjuer på 1,5 

till 2 timmar skett på olika platser i Singapore. Syftet har varit att undersöka vilka strukturer, 

utformningar och bemötanden som påverkat barnets möjligheter till inkludering i en eller 

annan riktning i ett nytt land. 

 
Som förstudie intervjuade jag en familjerådgivare vid ett tillfälle samt tre psykologer vid ett 

annat tillfälle, båda i februari 2019. Föräldraintervjuerna har därefter skett enskilt på olika 

platser i Singapore i mars till maj 2019. Informanternas önskemål om tid och plats har fått 

styra men jag har tagit inspelarvänligheten i beaktande (Jeppson Wigg, 2015). Samtliga 

intervjuer inleddes med information om studiens syfte, formen av berättelse och förtydligande 

av de etiska aspekterna i relation till min studie och ”svensk-communityn” i Singapore. Jag 

betonade att det var intervjupersonens berättelse, så som han/hon ser den idag, som är primärt. 

Informerat samtycke delgavs och information om att allt var möjligt att ändra eller ta bort i sin 

helhet när som helst. Intervjuerna avslutades inom avtalad tid (1-1,5 timme) och när jag 

upplevde att min förståelse varit tillräcklig för att kunna återge hur deras sökande efter 

inkluderande miljöer kunde resultera i en läsvärd och intressant redogörelse. Uppföljande 

förtydliganden har skett via telefon i två av fallen.  

 
För föräldraintervjuerna valde jag att använda tidslinjer som verktyg eftersom centrala 

minnen och aspekter av elevens historik kunde synliggöras. Tidslinjerna gav viss struktur och 

stöd för minnet, både kronologiskt för föräldrarna när de ”hoppade fram och tillbaks” mellan 

berättelserna om barnens liv och deras egna upplevelser. De utgjorde även ett stort stöd som 

minnesförstärkning när jag lyssnade och sedan transkriberade intervjuerna i sin helhet. 

Tidslinjeberättelserna (se nedan) gav ”upplevelsekurvor” i olika färg om barnets ungefärliga 

grad av socialt mående, akademiskt lärande, familjens insats av stöd, skolans insatser i form 

av stöd för barnet samt ekonomiska faktorer. Min strävan har varit att styra berättelserna mot 

barnets perspektiv och skolsituationer, även om föräldrarna är aktörerna i att ge barnet 

förutsättningar och inkluderas ofrånkomligt i helhetsbilden av skolsituationerna. 
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Intervjuguiden till föräldrarna (bilaga 3) baserades på de mest intressanta utsagorna utifrån 

förstudien relaterat till specialpedagogiska perspektiv och tillhörande inkluderingsaspekter. 

Den innehöll tre övergripande frågor och ett urval fördjupande följdfrågor som jag kunde 

använda för att utveckla berättelserna. Föräldrarna uppmuntrades att ganska fritt berätta om 

specifika episoder som varit betydelsefulla för barnets sociala välmående och akademiska 

utveckling, eller tvärtom. Inledningsvis bad jag föräldrarna att rita den röda socioemotionella 

linjen och berätta lite kort om barnets bakgrund och egenskaper relaterat till fråga ett och hur 

det har gått och hur det går för barnet i skolan i Singapore. Efter det bad jag föräldrarna 

koncentrera sig vid starten i Singapore och hur de resonerat och gått tillväga när de valt den 

skola de valde. En tredje frågeställning har varit hur de sett på skillnader på barnets 

skolerfarenheter mellan skollivet i Singapore och andra skolerfarenheter på andra skolor 

och/eller andra länder för att ta reda på när barnet trivts som bäst eller sämst och vad de anser 

att det kan ha berott på. 

 

De åtta intervjuerna (inklusive förstudierna) spelades in via Röstmemon på en iPhone. 

Expertintervjuerna skedde på engelska. Jag antecknade sporadiskt under intervjuernas gång 

och lyssnade igenom intervjuerna två till tre gånger vardera för att sammanfatta det mest 

intressanta och urskilja centrala punkter för fortsatt fördjupande. Föräldraintervjuerna skedde 

på svenska och föräldrarna själva stod för antecknandet i form av att illustrera sina tidslinjer. 

Tidslinjens upplägg börjar vid barnets födsel men har olika spann mellan markeringarna 

beroende på barnets ålder vid intervjutillfället. Om barnet var tio år när vi gjorde intervjun 

delades kurvan in i tio lika stora delar. 16 lika stora delar om ungdomen var 16 år vid 

intervjutillfället. Den vågräta linjen i mitten symboliserar neutralt läge, varken bra eller dåligt 

utan 0. Jag lyssnade och skrev enbart anteckningar om jag ville förtydliga något på tidslinjen. 

Föräldrarna använde tidslinjerna olika mycket, men de gjorde att intervjuerna fortlöpte i lugn 

takt och hjälpte till att fokusera på kärnpunkter, centrala aspekter och viktiga händelser i livet. 

Jag kunde framför allt lyssna och ta del av föräldrarnas detaljrika kunskaper om barnet och 

deras skolerfarenheter. 
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Figur 5. Föräldrarnas tidslinjekurvor. Röd linje, socioemotionellt mående; grön linje, akademisk 
kunskapsutveckling; blå linje, stöd i skolan; lila linje, stöd från föräldrar; grå linje, kostnader 
 

 Transkribering 
 

Direkt efter varje genomförd intervju har jag transkriberat föräldraintervjuerna i sin helhet. 

Jag lyssnande först igenom två till tre gånger innan jag skrev för att kunna välja bort att 

transkribera teman som inte hörde till mina forskningsfrågor (viss bakgrundshistorik, 

släktberättelser, övrigt liv i världen och Singapore mm). Att skriva ut intervjuerna var en 

tolkande process och byggde på en rad bedömningar och beslut (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Jag gav citaten en korrekt skriftlig form, utan att för den skull förändra meningen i det som 

sades. När föräldrarna använde sig av kodväxling20 har jag valt att behålla deras valda sätt att 

uttrycka sig, eftersom jag utgår från att tvåspråkiga föräldrar medvetet har valt det uttryck 

som de anser passa bäst till kontexten. I vissa fall har jag dock ändrat ordföljd och ändrat 

kodväxling till korrekt svenska om detta inneburit att citaten blivit läsvänligare. Jag behöll 

upprepningar och omformuleringar samt markerade pauser medan skratt, suckar och tårar 

enbart funnits i mitt minne medan jag skrev och senare analyserade textstyckena.  

 
 Analys 

 
Fejes och Thornberg (2015) menar att kvalitativa analyser syftar till att skapa mening ur en 

massiv datamängd, men kan genomföras på olika sätt. Föreliggande uppsats grundas i ett 

sociokulturellt systemperspektiv och analysen ligger i linje med studiens grundläggande 

 
20 Kodväxling är en term inom språkvetenskapen. Den betecknar fenomenet att språkbrukare ibland byter 
språk eller dialekt mitt i ett samtal eller mening, och som vuxna flerspråkiga oftast medvetet valt. Kodväxling är 
ett tecken på flerspråkighet i någon omfattning, snarare än inlån av ord och uttryck (Wikipedia, 2019-11-14). 
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specialpedagogiska perspektiv och syftet för studien (Braun & Clarke, 2006). Jag har valt att 

göra en tematisk analys eftersom metoden erbjuder en flexibilitet som kan ge läsaren en 

känsla av dominerande och viktiga teman inom underutforskade områden samt erbjuda en rik 

helhetsbeskrivning (Braun & Clarke, 2006). Visst djup och komplexitet kan förloras men 

övervägs av det relativt flexibla ramverk som ger utrymme för aktiva val som kan göra 

resultatet intressant att läsa. Med detta angreppssätt har konstruktivistisk tolkning tillåtits då 

analys och teoretisering har ingått i en aktiv forskningsprocess då resultatet är beroende av 

författaren som människa (Braun & Clarke, 2006; Fejes & Thornberg, 2015). Mening och 

erfarenhet ses som socialt producerade och reproducerade snarare än att fokusera på inre 

mening eller individuell psykologi (Braun & Clarke, 2006). Jag har lutat mig åt ett latent 

induktivt tillvägagångssätt (bottom-up) med teman som har stark koppling till datamaterialet 

och syftar till att ge en generell bild av teman som jag ansett som viktiga och representativa i 

relation till forskningsfrågorna. 

 

I mitt skapande av teman om hur det har gått till i mötet mellan inflyttade svenskar och 

Singapores skolvärld har jag identifierat, kodat och analyserat processer och bemötanden som 

kan relateras till faktiska, demokratiska (funktionella) och etiska (upplevda) spörsmål 

gällande inkludering (Nilholm, 2019). Faktiska framgångsfaktorer eller omöjliggörande 

faktorer av barnens möjlighet till social inkludering och akademisk delaktighet har jag 

sammanfattat som bilagor i slutet av uppsatsen (bilaga 8 och 9). Hur har fysisk, social och 

pedagogisk tillgänglighet erbjudits? Hur berättar föräldrarna att de bemötts av professionella 

och hur kan verksamheterna karaktäriseras i organisering för mångfald och respekt för 

olikhet? Eller kan beskrivningarna tolkas mer i segregerande strukturer och riktningar? Hur 

har föräldrarna gått tillväga för att deras barn ska få förutsättningar för måluppfyllelse, 

trygghet och stimulerande skolgång när de valt att flytta till ”ett av världens bästa skolländer” 

som är känt för resultatfokus och en hög grad av utslagningsförfaranden? Hur ser 

”inkluderande skolprocesser” ut i Singapore enligt dessa föräldrars beskrivningar om barn i 

behov av särskilt stöd? 

 

Braun och Clarke (2016) menar att tolkningsprocessen börjar när den som analyserar börjar 

leta efter mönster av mening och frågor av potentiellt intresse. Detta sker ofta redan vid 

datainsamlingen. Jag har följt Brauns and Clarkes (2016) relativt enkla struktur för att få 

guidning genom analysen. Metoden har varit tillåtande med stegvisa förslag på sex faser.  
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1. Att bli bekant med materialet (transkribering, lyssna/läsa, omläsning, notera initiala idéer) 
2. Generera initiala koder (koda intressanta drag systematiskt) 
3. Leta efter teman (samla kodade data under potentiella teman) 
4. Granska temana (generera en tematisk karta med kodade extrakt i relation till utvalda teman och 

hela materialet) 
5. Definiera och namnge temana (generera klara definitioner och namn för varje tema) 
6. Skriva en rapport (Den sista möjligheten för analys och urval av levande, övertygande extrakt 

relaterat till forskningsfrågorna och litteraturen samt producera en vetenskaplig rapport). 
(Egen översättning och förkortning av tabellen) 

Analysen har inneburit ett konstant förflyttande fram och tillbaka över hela datamaterialet 

med idéer som noterats och delar som utvecklats. Jag har skrivit, reflekterat och omsorterat 

mina teman tills jag nått en slutpunkt, då jag ansett att innehållet och betydelsen av mönster 

och komplexitet har kunnat sammanfattas och rapporteras i en relativt sammanhängande text 

relaterat till forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). 

 

I och med att jag hade följt varje informants parallella berättande och ritande av 

upplevelsekurvorna på tidslinjen blev det enklare att urskilja kärnfrågor, centrala teman och 

till synes olösliga paradoxer. Jag genererade tematiska kartor och arrangerade fraser i större 

teman med kodord på utskrifterna och färgmarkeringar i datorn. Först koncentrerade jag citat, 

fraser och teman för att skapa mig en uppfattning om vad föräldern upplevt som 

svårt/lätt/kontrasterande/självklart eller förvirrande. 

 

Narrativa ansatser tar upp temporala och sociala strukturer i berättelser och fokuserar de 

intriger som berättas. Utsagorna koncentrerades till färre ord och citat med kärnfulla 

innebörder. Begrepp definierades och innebörderna användes för att skapa tolkningar utifrån 

kontextuella aspekter som skapade referensram och slutligt urval för analys (Fejes & 

Thornberg, 2015). Jag fokuserade på händelser relaterat till mina forskningsfrågor om hur 

barn som har uttalade svårigheter att nå ett eller flera uppställda mål inom kursplanerna 

bemöts för en känsla av social inkludering.  Jag ville även beskriva hur inbjudande och/eller 

hindrande skolorna/systemen har bidragit till delaktighet för lärande. Plus-tecken eller minus-

tecken markerades i kanten för processer och faktorer som fungerade eller inte fungerade. 

Utsagorna kodades som inbjudande (inkluderande och motiverande), motverkande 

(exkluderande och motverkande) och/eller kontrasterande om det var stora skillnader mellan 

olika kontexter. Ett stort antal kodade fraser reducerades till ett fåtal utvalda överordnade 

teman som omarbetades och omformuleras i en resultatredovisning (Kvale & Brinkmann, 

2014). Parallellt tolkade jag föräldrarnas beskrivningar och kopplade berättelserna till 

biologisk-psykologiska orsaker och förklaringar, kritiska eller relationella teorier. Om 



 

 39  

förälderns beskrivning t. ex. vittnade om att en skola uttalat tog emot elever med olika 

bakgrund och behov, hade formativa tester inför varje arbetsområde, analyserade testerna för 

behovsplanerad undervisning och formade flexibla med tydligt kommunicerade 

gruppindelningar utifrån framkomna behov stödjande personal, adekvat material och metodik 

där barnets behov bemöttes, tränades och/eller kompenserades med efterföljande summativa 

tester (som eleven fått godkänt på enligt förbestämda kriterier utan att ligga under noll på 

tidslinjekurvan) efter avklarat arbetsområde, kodades det som en inkluderande process utifrån 

relationellt perspektiv där inget dilemma kvarstod. Varken föräldern eller barnet hade i detta 

fall varken behövt kräva eller be om stöd utifrån behoven utan skedde av sig självt. Om både 

strukturen och kulturen inbjöd till både delaktighet och respektfullt bemötande då behoven 

uppmärksammades, bemöttes och inbjöd till social delaktighet och kognitiv utveckling utifrån 

proximal utvecklingszon21 för det ämnet och det momentet placerade jag en sådan process i 

bilaga 9 under inkluderande processer som fungerar och vad man ska fortsätta göra. Tvärtom 

för kedjor som slutade i misslyckandeupplevelser och icke godkända resultat, och som skolan 

eller professionella således borde sluta göra. Dessa placerades i bilaga 8 under faktorer som 

inte fungerar. Tolkningsprocessen bidrog med viktiga insikter i hur multidimensionella teorier 

samspelar och hur ömsesidig påverkan kan bidra till positiva eller negativa spridningseffekter 

(se figur 5 tidslinjekurvorna på s. 59). Även kedjor och berättelser som inte hade några tydliga 

lösningar eller svar valde jag att arbeta vidare med och markerade dessa som ”olösta 

problem”, paradoxer, dilemman och frågetecken. Dessa kopplades till dilemmaperspektivets 

bidrag då innehållet i dessa kedjor kunde relateras till varför bemötande och åtgärder 

avslutades i olästa problem. 

  

 
21 Närmsta utvecklingszon härstammar från Lev Vygotskij och är skillnaden mellan vad eleven kan göra utan 
hjälp och med hjälp, skillnaden mellan den faktiska nivån och den potentiella utvecklingsnivån som eleven kan 
klara med vuxens ledning tills han/hon kan klara samma sak självständigt (www.wikipedia.org, 2019-10-04). 
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6 Resultat och tolkning 
 
Jag inleder resultatdelen med en kort introduktion om specialpedagogiska förutsättningar för 

svenska expats i Singapore enligt fyra experter. Därefter redovisas i tur och ordning de tre 

forskningsfrågorna jag önskat besvara med hjälp av sex föräldraintervjuer i Singapore.  

 

 Resultat från expertintervjuerna 
 

Resultatredovisningen som följer från expertintervjuerna har sammanfattats som en 

gemensam sammanställning oberoende av vem som berättade vad eftersom den andra av de 

två intervjuerna skedde som en gemensam fokusintervju då psykologerna fyllde på och 

utvecklade varandras svar och karaktäriserades av koncensus. 

 

 Noggranna förundersökningar och förståelse för systemen 
 
En av psykologerna berättar att det fortfarande finns en utbredd skamkultur och stigma 

inbyggt i samhället gällande specialpedagogiska behov och ”annorlundaskap”. Landet har en 

lång väg att gå för att bli mer inkluderande, betonar en av dem. ”We get more and more 

questions about how parents to kids with SEN can manage to get their children into High 

School as the doors are closed if they don´t get high grades enough”. Som svar på frågan hur 

man går tillväga om man överväger att flytta till Singapore som expat med barn som har 

behov av specialpedagogiskt bemötande och en anpassad lärmiljö svarar den ena psykologen 

raskt.  

-Definitely, don´t just go. Do your research well and visit schools. Ask 
questions. Schools don´t just take anybody. They can choose. You could 

have it all here if money is no object. Have an agreement with the principal 
and cost implications depending on needs and level of support. 

 
Att hitta rätt skola för sitt barn i Singapore kan vara lite som ”walking in a mine field”, 

beskriver en av dem det som, innan man vet om barnet kan få det barnet behöver. Om man 

kommer ifrån Europa menar en av psykologerna ”you might expect the school to give you 

service with everything but here you can´t really expect anything. It´s your responsibility as a 

parent to find - and also a way to pay for it”. Det är en öppen marknad som man behöver lära 

sig förstå förklarar de. Föräldrar får ta eget ansvar att göra efterforskningar, jämföra 

kostnader, besöka skolor och fråga sig för i olika forum (se bilaga 4) när man gör sina skolval. 



 

 41  

En psykolog menar också att skolor kan säga sig vara inkluderande men väljer ändå vem eller 

hur de accepterar ansökningarna. 

They want the school to be mainstream and don´t talk about special needs 
as they want a mix. 

Psykologerna beskriver stora ”inkluderande” internationella skolor som tar emot barn som har 

behov av både extra anpassningar och särskilt stöd, där samtliga behov kan bemötas med 

intresse och tillgodoses inom verksamheten utifrån mångfaldsperspektiv och olika 

bakgrunder. Det finns också mindre internationella särartsskolor, berättar de, som skräddarsyr 

utbildning utifrån barnets behov. Utländska familjers ekonomiska resurser verkar, enligt 

experterna, vara vad som i första hand avgör var barnet kan få plats. En utav psykologerna 

säger att hon ser att de mer välutrustade större internationella skolorna har möjlighet att 

individualisera bättre för elever med individuella utmaningar än man har möjlighet till i 

hennes hemland England, men till en kostnad så klart. En av de amerikanska skolorna har 

nyligen ändrat till en ”flexible profile which is cost depending relative to the level of 

support”. Majoriteten av stöd i form av behandling, träning och terapi kan då också inkluderas 

på plats under skoltid. ”Bring your kids and we can give them what you want”. “If you meet 

with teachers you become so impressed what your children can get”. ”We can create learning 

in any way as long as you pay for it”. Det är väldigt tävlingsinriktat menar hon och om skolan 

inte anser sig kunna hjälpa får man själv söka externt stöd på egen bekostnad. Även 

singaporianska medborgare som inte hittar bra alternativ för sina barn på lokala skolor söker 

sig till de internationella skolorna om det går, berättar de. 

 
På frågan hur man skulle kunna lista skolvalsfaktorer i Singapore som expat svarar de. 

1. Kontrollera vad ert utlandskontrakt innehåller gällande skolavgifter samt vad 

försäkringarna täcker i relation till specialpedagogik. Jämför kostnader på flera olika 

skolor. Titta på detaljer och fråga andra föräldrar. 

2. Besök skolor och prata med berörda personer. För att få en känsla av hur genuint 

intresserade de är av att verkligen hjälpa och stötta ditt barn behöver du komma i 

kontakt med rätt personer som har mandat att bestämma. Se till att rektorn är 

inkopplad om det behövs. Känns det inte rätt, gå någon annanstans. De allra flesta är 

väldigt nöjda med sina skolor, även barn som har behov av extra hjälp och stöd. 

3. Ta reda på vilka skolor som kan tillgodose speciella behov och vänd er till dem. 

 
 



 

 42  

 Resultat och tolkning från föräldrarintervjuerna 
 
I resultatredovisningen från föräldraintervjuerna ger jag först en kort anonymiserad 

presentation av föräldrarna och barnen som har ingått i studien, och redovisar sedan resultaten 

relaterat till syfte och respektive frågeställning. Sex olika skolor ingår i studien, varav en är en 

lokal singaporiansk skola och fem är internationella privatskolor (en icke vinstdrivande och 

fyra med vinstintresse). Jag redovisar det, enligt mig, mest centrala inom området inkludering 

om man som svensk familj överväger utlandsflytt till Singapore och dessutom har barn med 

specialpedagogiska behov. Resultaten kan användas som referens och utgångspunkt för 

migration även till andra länder och bör då sättas in i respektive lands kontext. 

 
 Presentation av familjerna 

 
Föräldrarna har i egenskap av förälder till ett barn som har en neuropsykologisk 

funktionsvariation bidragit med berättelser och erfarenheter från skolliv i Singapore. Samtliga 

barn har enligt föräldrarna behov av sociala och/eller akademiska anpassningar och/eller 

särskilt stöd för att trivas och utvecklas i skolan och i hemmet. För övrigt varierar föräldrarna 

i ålder, kön (en pappa och sex mammor) och antal år i Singapore. I berättelserna ger 

föräldrarna uttryck från upplevelser som handlar om kamp, bemötande, delaktighet, ensamhet, 

stöd och funderingar kring barnens chans för trivsel och utveckling. Jag vill nämna att ingen 

av föräldrarna ångrar utlandsflytten, utan ser fler fördelar än nackdelar med utlandsflytten och 

var nöjda eller mycket nöjda med barnets skolgång, och att den typ av inkludering de för 

tillfället befann sig i vid intervjun fungerade tillfredsställande för barnet. En familj befann sig 

dock i en process med nödvändigt skolbyte, men hade goda förhoppningar om en 

sammantaget bättre inkluderingsupplevelse. 

 

Viktor 15 år, går i årskurs 8 på stor vinstdriven internationell IB-skola, 3000 elever. Skolans 

har ursprungslandets läroplan samt IB-program. Fyra länder varav de tre senaste åren i 

Singapore. 

 

Sebastian 18 år, går i årskurs 11 på vinstdriven internationell skola med ursprungslandets 

läroplan samt med möjlighet att välja ett fåtal ämnen. Skolan inriktar sig på mindre klasser 

med tät lärarkontakt, traditionell undervisning med läroböcker, lugn och ro och tydlig 

struktur. Sebastian har tidigare gått på stor internationell vinstdriven IB-skola med 3000 

elever. Tolv år i Sverige och de sex senaste åren i Singapore. 
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Rebecka 15 år, går på stor internationell vinstdriven skola med 3000 elever som har 

ursprungslandets läroplan samt IB-program. Tre länder, varav 10 år i Singapore. 

 

Ellie 10 år, går på global icke vinstdrivande skolkedja med IB-program och IGCSE ca 3000 

elever. Ellie har enbart gått i skola i Singapore. 

 

Ellen 9 år, går på internationell vinstdrivande skola med 800 elever, IB-program. Bott i 

Sverige i 8 år och 10 månader i Singapore. 

 

Oscar 8 år, går på lokal skola i Singapore. Ingen skolgång i Sverige. 

 

Jag särskiljer inte graden eller formen av stöd barnen får. Detta för att undvika 

begreppsförvirring och olika gränsdragningar som olika skolor gör för Tier 1 med Level 1 

support och generellt tillgängliga lärmiljöer (UDL - Universal Design for Learning), Tier 2 

(accomodations) med Level 2 support och extra anpassningar och Tier 3 (modifications) med 

Level 3 support och särskilt stöd. Ord som föräldrarna använder är t.ex. extra adaptions, 

additional adjustments, learning support mm. 

 
 Inkluderingsförutsättningar i Singapore 

 
Jag inleder med en översiktlig sammanfattning utifrån första frågeställningen som berör ett 

brett område av kontextuella förutsättningar som enligt föräldrarnas berättelser bidrar till eller 

hindrar inkluderingsförutsättningar för skolgång som utlandssvenskt barn med 

specialpedagogiska behov i Singapore. En redogörelse för hur bemötande och delaktighet 

påverkar möjligheterna följer därefter. Denna del avslutas med en redovisning av hur 

skillnader i skolerfarenheter från olika kontexter har påverkat skolgången för barnen. 

  

Proaktivt självinkluderande föräldraarbete 

Av studien framkommer att en förutsättning till inkludering är att föräldrarna är beredda att 

aktivt bedriva ett självinkluderande arbete i att förstå landets kontextuella villkor för att hitta 

den skolmiljö som bäst inkluderar barnets personlighet. Att bestämma skolform verkar vara 

ett stort och avgörande beslut, men barnets bästa har varit utgångspunkt i alla familjer när 

besluten har fattats. Hur styrkor uppmärksammas och behov tillgodoses på skolorna stämmer 
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olika överens med föräldrarnas egna förväntningar om skolans uppdrag. Att hitta ”the perfect 

fit for your child” i en utländsk kontext tar väldigt mycket tid i anspråk enligt Ulrika. ”Efter 

många timmars googlande och undersökande kan jag nästan alla skolor med 

specialpedagogisk inriktning i hela Singapore”. Flera av föräldrarna har påbörjat 

ansökningsförfarandet långt i förväg med att kartlägga, nätverka och söka information. 

Ulrikas familj fick till början hjälp av HR-kontoret på makens företag med att göra 

efterforskningar om olika skolalternativ. Flera av familjerna har åkt på en så kallad ”Look and 

see”-resa då vardagslogistiken pusslas ihop med jobb, bostad, skolor och fritidsintressen. 

Helene säger att om det funnits möjlighet hade hon velat ha mer tid till förundersökningar på 

plats i landet:  

Jag skulle nog ha velat titta på fler skolor och faktiskt ta reda på vilka 
skolor som skulle kunna erbjuda bra extra pedagogiskt stöd. Jag försökte 

bilda mig en uppfattning på mycket knapphändig information tycker jag nu 
så här i efterhand. Men sen vet man ju att de skolor som har bra stöd de 

har ju också väldigt långa köer. /Helene 

Helene säger att hon önskar att de hade kunnat vara ännu mer noggranna på sin skolbesökstur 

till Singapore och undrar varför de inte tittade mer specifikt på hur skolornas lokaler och 

användningsområden var planerade. ”Ellen blir lätt överstimulerad av spring och ljud” 

(intrycksallergi kallar Helene det) menar Helene. ”Ellen är helt slut efter varje skoldag och 

orkar ingenting eftersom lekytorna är precis utanför hennes klassrum. Det här året har 

verkligen varit en känslomässig berg- och dalbana”. 

 

Karolina berättar att hon valde skola utifrån en holistisk syn på utbildning ”en skola som 

uttalat främjar fred i världen genom att få olika kulturer och religioner att samarbeta 

tillsammans”. Den skolan har, enligt henne, uttalat en strävan efter en optimal blandning av 

mångfald både utifrån nationaliteter och akademiska elevprofiler i enlighet med skolans inre 

metabudskap, men även att barnen måste stämma överens med skolans ideologiska grund. De 

aktiva önskemålen av skolvalsaspekter från familjerna i denna studie har berott på olika 

faktorer. De vittnar om att skolbesöken varit väldigt viktiga för att få en helhetsupplevelse av 

lärmiljön och få möjlighet att titta på de specifika aspekter som är viktigast för det egna 

barnets inkluderingsmöjligheter.  

 

Både Helene, Lisette och Ulrika nämner att de hade önskat att de hade haft möjlighet att 

besöka fler skolor och vågat ställa fler frågor till rätt personer (de som kommer att arbeta 
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direkt med barnen i learning support och eller de som har beslutsmakt) för att kunna göra 

noggrannare val. Lisette hade velat veta mer om hur man följer upp, vilka verktyg som 

används, och hur de jobbar på skolan. Hon tror att de kanske hade ”varit mer kravställande då 

liksom”. Karolina och Annika tycker att, om man har möjlighet, ska man i första hand välja 

en skola som funnits länge och som ger trygghet för ”globala barn som har särskilda behov”. 

”De behöver tillgång till många stödfunktioner i väl inarbetade strukturer som ger trygghet 

och kontinuitet”, utvecklar Karolina. På Ellies skola ingår t.ex. studiehjälp (study skills) och 

läxläsning (home work club) varje dag för de som vill ha det. ”Man behöver kolla upp vad 

som finns innan man ansöker och tackar ja till en plats” menar Annika. Hon berättar om det 

övergripande strukturerna på Rebeckas skola: 

På Rebeckas skola ingår stödfunktioner som Instructional Assistants i varje 
klassrum varje lektion utöver läraren. Socioemotional Experts arbetar med 
hela klasser. Learning Support finns som en naturlig del av dagen dit barn 

går ”utan att det märks” eftersom alla arbetar utifrån ett system med 
formativa och summativa tester för att se vilka kunskaper som är befästa 

och luckor som måste fyllas igen. Det här sker inför varje nytt avsnitt i varje 
ämne och efter varje arbetsområde. Barnen vet att i slutet av året ska alla 
ligga på en viss nivå, och ligger man inte där får man ta hem och plugga 
hemma eller gå på extra stöd. Allt bryts ner i smådelar för varje moment 

och gruppundervisningen utgår från barnens nivåer… Stöd för alla 
behovsbilder finns. /Annika 

Annika säger att stödmöjligheter finns, och strukturerna på skolan är upplagda utifrån att alla 

lär sig på olika sätt och i olika takt. Hon säger att hon valde en trygg skola med väl inarbetade 

strukturer, ett erkänt bra stödsystem och med låg personal- och elevomsättning. Den skolan 

har som strategi att ha en hög ansökningsavgift också menar hon, vilket resulterar i att 

familjer stannar länge på skolan, då den totala skolkostnaden minskar för varje år man 

stannar. Det bidrar till trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet. För Karolina var skolans 

ideologiska grund primär, plus trygga rutiner och med ett erkänt rykte om bra inkludering och 

fungerande stöd för en mångfald av behov. Antal år på väntelistan eller om skolan är 

nystartad och därför har lediga platser kan öka chanserna generellt, säger Ulrika. Tillväxten 

på alternativa skolor är stor och det finns fler alternativ än man först anar, men hur länge 

skolorna finns kvar vet man inte, tillägger hon. 

 

Ekonomiska förutsättningar påverkar graden av inkludering 

Familjens ekonomiska förutsättningar lägger grunden för graden av kvalitet på inkludering 

man kan förvänta sig. Gemensamt för de intervjuade föräldrarna är att de är tydligt 
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kostnadsmedvetna relaterat till skola och specialpedagogiska behov, både inom 

behandlingsområdet och skolomkostnader. Grundavgifterna för skola under läsåret 2018/2019 

för familjerna i studien varierar mellan 8000 skr (lokal skola för SC)- 380 000 skr per läsår. 

En engångsavgift för att erhålla en kö-plats på dyraste skolan ligger på ca 83 000 skr, enligt 

Annika. Enligt en av skolornas prislista tillkommer extrakostnader för skollunch 35-55 

skr/dag, ELL (English Language Learners) 44 200 skr/läsår, 25 000 skr/skolår för skolskjuts, 

dator, skolresor mm. Learning support och andra stödfunktioner som finns på samtliga skolor 

kan ingå i grundavgiften alternativt faktureras per timme. På Helenes och Karolinas skolor 

anställer och avlönar familjerna en egen assistent i privat regi, men som finns med under 

skoldagen. Ellies specialistfröken kostar 600 skr/timmen som ett exempel på en extra utgift. 

Familjerna ordnar ofta själva med terapeuter som kommer till skolan för den extra träning 

som behövs alternativt åker till en extern klinik efter skoltid. Läkarbesök och mediciner måste 

inräknas i den totala budgeten, men är en förutsättning för de flesta barnen i denna studie för 

att klara skolgången och de krav som ställs. En av familjerna betalar ca 500 000 skr 

sammanlagt per år för ett barns skolgång, terapisessioner, läkare, extra stöd och mediciner. 

Detta bör budgeteras i förväg, speciellt om man är på ett lokalt arbetskontrakt, som sällan 

täcker försäkringskostnader. Annika säger att kostnaderna drar iväg snabbt: 

350 dollar (ca 2400 skr) – för en läkare i en timme och sedan medicinerna 
på det som kostar mycket om inte försäkringen täcker det. /Annika 

I redogörelserna betonas vikten av att läsa kontrakten noga och se över vad försäkringarna 

täcker eller inte, inklusive dolda och outtalade undantag (både i egna anställningskontraktet 

och skolans), vilket påverkar det sammanlagda. ”Man får vad man betalar för” då priserna 

varierar stort och prismodellerna likaså, säger Ulrika.  

 

Skolorna har egenmakt över tillgänglighetsperspektivet 
 
De flesta skolor i Singapore har erkänt bra verksamheter, till stor del beroende på att skolorna 

konkurrerar om elever och att skolalternativen är många. Skolor som är vinstdrivande innebär 

ett nytt sätt att förstå sina förutsättningar i. Rykten sprids via ”skvaller” och Lisette menar att 

det är svårt att helt förstå systemen för vilka kriterier som gäller för respektive skola för att få 

plats eller inte. Helene berättar att de inte var riktig förberedda på det innan de flyttade: 

Man är ju lite ”lost in translation” när man är ny i ett land och också 
hamnar i en situation med vård- och skola med vinstintresse. Det klyver ju 

onekligen deras intressen. Man är ju inte van vid att ha så mycket val i 
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Sverige eftersom det är geografiskt om man inte ställt sig i kö när barnen 
var pyttesmå förstås. 

Helene menar att skillnaden i skolmarknad inte helt går att förbereda sig inför utan får lösas 

på bästa sätt i kommunikation inom familjen om vilka behov som måste prioriteras. 

 
Kommunikationsmöjligheterna till skolorna menar föräldrarna är öppna och lätt tillgängliga 

via telefon eller mejl. Enligt alla föräldrar har det varit enkelt att boka besök och att få 

skolintroduktioner. Tillgänglighetsperspektivet gällande vem som sedan får plats och hur man 

får plats ägnas mest utrymme i föräldrarnas berättelser. Ulrika och Karolina säger att skolorna 

själva avgör vad de anser sig klara av att leverera och har makten om vem de vill/kan ta 

emot/inte ta emot eller stänga av. Besluten om antagning eller ej avgörs inte enbart av betyg, 

tidigare skoldokumentation (och om barnet behövt stöd tidigare skolår), provresultat på 

intagningstester, kötid eller ekonomiska förutsättningar utan kan också avgöras i personliga 

möten och/eller intervjuer med barnen då tidigare akademiska resultat inte varit det primära. 

Enligt Karolina tar de in det antal barn med behov av olika typ av stöd, som de själva anser 

sig kunna ge det stöd de behöver, och som har rätt inställning enligt skolans uppsatta profil. 

Systemet bygger på en holistisk syn på utbildning. Du har en tårtbit som är 
det akademiska. En tårtbit är din fysiska hälsa så du måste ha en fysisk 

utbildning. En tårtbit är det kreativa och den fjärde är att du ska ge tillbaks 
till din community. Du ska ge tillbaks till den värld du lever i. Det är inte 
bara du, utan det är ett samspel mellan dig och din community och du 

måste kunna ge tillbaka så att det bygger på den gemensamma helheten i 
världen. Den här mannen som startade den här skolan startade en liten 

skola för pojkar där han inkorporerade mycket utomhusutbildning där man 
fick bygga egna staket och där han pushade dem ut ur sin komfortzon för 
att bygga självförtroende och där man kunde möta människor från olika 

religioner och kulturer, där man tillsammans med olika bakgrunder 
kämpade ihop för att bygga ihop varandra. Han var själv jude den mannen. 
Då startar man inte krig utan skapar en enhet istället menade han. Det är 

det som är syftet med utbildningen på den här skolan. /Karolina 

Karolina berättar att när Ellie sökte in fick hon genomgå en intervju som avspeglade hennes 

personlighet utöver olika akademiska tester i tre timmar. Head of Study Skills sa efteråt att 

Ellie låg minst två eller tre år efter ”grade expectation levels” men ”var ett av de trevligaste 

barn han någonsin träffat och hade helt rätt inställning” för den skolan, och kom in.  

 

Även om Björn tidigt sett tecken på att Oscar hade ”utmärkande drag, men inte allvarliga” 

valde familjen att inte berätta något om behoven vid skolansökan eller skolstart eftersom de 
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”kände till Singapores test- och placeringsförfaranden för barn med specialpedagogiska 

behov”. Även ”rädslan för de stigmatiserade uppfattningar som hittills förstört 

skolframtidsutsikterna för många barn” var känt för Björn och påverkade beslutet att inte 

berätta när de sökte skolplats. Björn som valde att inte berätta om deras misstankar om Oscars 

befarade behov av extra stöd när de sökte lokal skola, säger att familjen senare när Oscar 

började få uppenbara problem med att få matematikuppgifterna avklarade blev bemötta med 

förståelse, kompetens och besked om att Oscar kunde få tillgång till specialpedagogisk 

kompetens vid behov (ingen extra kostnad) när resultaten från utredningarna och 

aspergerrelaterad problematik delgavs. Rektorn och läraren meddelade att de kunde hantera 

Oscars behov eftersom klassläraren var bekant med liknande personlighetsdrag.  

Läraren är så professionell så att hon inser att det är en del av hans 
personlighet. Det är inget att hänga upp sig på. /Björn 

Björn menar att rektorn och läraren pratat ihop sig och enats om att de kunde bemöta Oscar så 

trots befarad hänvisning till specialskola fick Oscar behålla sin skolplats.  

 

Ulrikas berättelse avslöjar dock kontraster från Sebastians skola. Även om man har fått en 

plats finns alltid risken kvar för att senare bli exkluderad: 

Men de hade verkligen försökt och kämpat med en massa grejer men 
problemet här är ju att det är en sån elitistisk skola att alla barn som inte 

passar in gör de sig av med och så behåller man de normala. /Ulrika 

Ulrika menar att det är väl känt att även andra barn också blivit tvingade att ofrivilligt byta 

skola. Hon menar att skolorna är väldigt måna om sitt rykte utåt och behåller de elever de vill 

ha. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att familjerna gjort ett proaktivt arbete i att ta reda på vilka 

premisser som styr förutsättningar och villkor för inkludering/exkludering. Det har varit 

kostnadsfrågor, skolans värdegrund och ideologi, vetskap om bra stödfunktioner och trygg 

miljö, höga skolresultat, geografiskt läge, skolans faciliteter, övriga syskons behov och 

önskemål om samma skola för alla barn, skolans rykte, referenser från personer med högt 

förtroendekapital som rekommenderat skolan, sport, teknik, språk och kulturella aktiviteter i 

direkt anslutning till skoldagen, chansen att få plats osv. men familjens ekonomiska 

förutsättningar har varit en stark faktor. Föräldrarna har med ökad tid lärt sig att tolka vilka 
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ramar som gäller för att hitta inkluderande lärmiljöer genom att ta så välinformerade beslut 

som möjligt baserat på översiktliga premigratoriska efterforskningar, socialt nätverkande 

online och genom att ta referenser från andra föräldrar. De har tittat på skollokaler och ställt 

centrala frågor till ”rätt personer” om de haft möjlighet. De har på dessa sätt försökt öka 

långsiktigt bra resultat och minskat riskerna för att barnen ska hamna fel. Två familjer har bytt 

skola när det inte fungerat på första skolan (en har aktivt själv bytt skola och en har blivit 

avrådd av den första skolan och en tredje har fått lov att ”hota” med att byta men valde att 

stanna när de viktigaste kraven på förändring genomfördes). Singaporianska medborgare och 

familjer som godkänts som Permanent Residents prioriteras i det lokala skolsystemet. Som 

exkluderande grunder kan därför sammanfattas som att inte ha ekonomiska resurser, brist på 

proaktivt agerande och inte kunnat ställa barnet i kö långt i förväg, brist på nätverk och 

skvaller, okunskap om antagningsförfaranden (t.ex. dokumentation om att barnet tidigare har 

skolsvårigheter och/eller fått särskilt stöd). Ingen av föräldrarna i studien är för eller emot 

någon viss typ av skola, det är mer vad man betalar och vad man får som diskuteras. Ingen har 

någon uttalad åsikt eller värdering om särartsskolor eller internationella skolor skulle vara 

sämre eller bättre ur inkluderingssynpunkt, de vill bara att barnets egna grundläggande behov 

uppfylls (en individorienterad tolkning). The Perfect Fit framstår vara olika för olika barn 

beroende på behov och ålder, och växlar över tid med betoning på godkända betyg under 

senare delen av skoltiden. Dock förespråkas trygga skolor som funnits länge och har erkänt 

bra verksamhet med låg personalomsättning och trygga rutiner för sårbara barn (t.ex. Third 

Culture kids som har specialpedagogiska behov). 

 

 Berättelser om bemötande och delaktighet 
 
För att besvara min andra frågeställning om bemötande och delaktighet får föräldrarnas 

beskrivningar om hur barnens funktionsnedsättningar och behov bemötts utrymme. Jag berör 

även beskrivningar kring akademisk utveckling och social trivsel. Detta relaterar till upplevd 

kvalitet på inkludering. Jag har i det här avsnittet emellanåt kombinerat begreppen då 

bemötandet för social inkludering och delaktighet för akademisk måluppfyllelse och kognitiv 

utveckling står i nära samband till varandra.  

 

Exempel på inkluderande bemötande och delaktighet 

I redogörelserna för hur variationerna av stödbehov har bemötts finns en rik flora av 

kontrasterande exempel från Singapore, både bemötande grundat i kunskap eller okunskap 
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med lyckade resultat eller olyckliga stunder som då indirekt behöver kompenseras på 

familjenivå. Nedan följer några berättelser som vittnar om inkluderande bemötande. 

 
I föräldrarnas beskrivningar avslöjas att de internationella skolorna har beredskap för att bilda 

levande communities med betoning på social inkludering för migrerande barn, föräldrar och 

personal från ibland 70–80 olika nationer som äntrar in varje nytt läsår. Lisette berättar om 

hur respekten för ledaren och vanan vid mångfald gjorde starten trygg och förutsägbar för 

Viktor när han kom ny från Sverige utan att kunna engelska och hade behov av extra stöd: 

Det underliga i bytet var att vi ändå upplevde det som lättare. Viktor 
landade väldigt snabbt och lätt i det trots nytt språk och ny kultur och 

alltihopa. Ja min uppfattning var det igen att jag tror mer på strukturen än 
i svenska skolan. Och det här igen, lite mer respekt för lärare fast på ett 

positivt sätt med Mr och Mrs och så vidare. Läraren var väldigt avslappnad 
och han lärde känna eleverna snabbt, och inte sån ”big deal” av allting. Det 

kom nya, alla hade olika förutsättningar, om det var språkmässigt eller 
kulturmässigt eller förmågor eller vad det nu var för någonting, och han 

var van att anpassa sin undervisning efter det. Han var fantastiskt bra- och 
fantastiskt bra med Viktor! Det var ändå tydligt vem som hade auktoritet 

så då kunde han förhålla sig till det. 

Det Lisette kan mena är att Viktors extra behov av stöd samt de befarade språkbarriärerna inte 

blev ett problem eftersom klasslärarens ledarskap utgick från mångfald med fokus på socialt 

relationsbygge i introduktionsfasen. Hon utvecklar med att säga att lärare som har ett öppet 

sinne för olikheter och förmåga att anpassa till olika behov fungerar bra för alla barn om 

lärarrollen innebär en inbyggd auktoritet, även för barn som har svårt att bete sig korrekt i ett 

klassrum. Själva språk- och kulturbytet nämns enbart i förbigående även av de andra 

föräldrarna då samtliga internationella skolor har språkintroducerande program och väl 

kommunicerade system, rutiner och tillvägagångssätt för att introducera barn i ett nytt 

akademiskt skolspråk och skolkultur. 

 
Flera av skolorna i studien marknadsför sig som inkluderande (Inclusive Education Schools) 

med olika profilering och tillvägagångssätt för inkludering. Både Björn och Lisette beskriver 

det första fysiska mötet på både den lokala skolan och den internationella skolan som ”väldigt 

välkomnande och inbjudande”. Vid de guidade privat anordnade skolvisningarna har 

familjerna fastnat för olika faktorer av bemötandeaspekter. Det kan vara om ”skolguiden” 

pratade till barnet eller om barnet och hur ”guiden” formulerade sig. 

 Lisette berättar att: 
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De kunde ju se i Viktors betyg att han hade okej betyg, men inga 
fantastiska betyg och att han hade haft learning support i de här 

rapporterna, men de sa att ”we can accomodate his needs”. /Lisette 

Lisette säger att de var väldigt öppna, tillmötesgående och förstående gentemot Viktor och 

berättade att de hade ett stödsystem som fanns tillhands för honom och som de kunde erbjuda. 

Det blev ett bra första möte säger hon och stämningen på skolan verkade inkluderande och 

lyhörd.  

Lärarna är väldigt tillgängliga och tillmötesgående. Vissa är extremt bra på 
att möta Viktors behov. /Lisette 

Ett gemensamt mönster i utsagorna som rör både bemötande och delaktighet är att det sker 

mycket kommunikation på skolorna i Singapore, både mellan barnen och personalen runt dem 

och föräldrar och personal. Det blir tydligt hur samtliga föräldrar har direkt kommunikation 

med lärare, rektorer, stödpersonal, resurspersoner, speciallärare, läkare, terapeuter mm. 

Lisette säger att: 

Vi vet vem vi ska kontakta. Jag vet vad de har för namn och mejladresser 
och så där, så de är tillgängliga och väldigt tillmötesgående. Matteläraren 
har vi haft extra kontakt med när betyget dippade i ”höstas”… så vi hade 

extra möte med henne och hon mejlade Viktors matte-tutor, och så har de 
kontakt sinsemellan också. /Lisette 

Inte enbart Lisette vittnar om att skolorna är tillgängliga i kommunikation. Regelbundna 

möten, uppföljningar med barn och föräldrar ses som en naturlig del av 

delaktighetsperspektivet. Vid introduktionsmöten har familjerna inte enbart fått erbjudande 

om delaktighet utan det verkar finnas en explicit uttalad förväntan om ömsesidigt 

engagemang och föräldrars delaktighet från flera skolor i Singapore. Även när man fått plats 

förväntas föräldrarnas delaktighet berättar Björn:  

Man förväntar sig faktiskt att föräldrar är delaktiga. /Björn  

Inte bara Björn betonar den förväntade föräldradelaktigheten, utan även Karolina berättar om 

ett av åren då Ellie gick i en stökig klass ”med många barn som hade bokstavsdiagnoser och 

stora behov”. Hon berättar hur Ellies fröken satte upp listor där föräldrarna förväntades skriva 

upp sig varje vecka och hur många föräldrar hon behövde i varje ämne och moment.  

Vi som var där ofta visste ju fröken vilka barn i klassen som funkade med 
vilka föräldrar. Eftersom det var en stökig grupp så var det ju bra att vi var 
en kärntrupp som alltid var där (tre-fyra ggr i veckan var) så man lärde sig 

ta barnen på rätt sätt. Det roliga är ju att vissa av de barnen kommer 
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fortfarande och kramar om mig på skolan. Det var ju roligt, men tog 
mycket tid. /Karolina 

Delaktigheten enligt citatet ovan kan ses som tydligt kommunicerad och att det nästan tas för 

givet att föräldrar som har möjlighet att vara delaktiga är det, både i barnens utveckling och 

skolans dagliga verksamhet, men på frivilligbasis. Trots att skolan är en non-profit school, 

”som i och för sig är väldigt dyr”, tycker Karolina att det ändå har känts bra att vara delaktig i 

Ellies skolgång och även att hjälpa hennes klasskamrater i den dagliga verksamheten.  

”Eftersom pengarna och engagemanget ändå går tillbaks till verksamheten 
och ger utbildning till andra som kanske inte själva skulle ha råd med den 

här utbildningen annars så känns det bra”. /Karolina 

Karolina ser det som meningsfull tid att vara aktivt delaktig i den allmänt praktiska 

skolverksamheten när hon har möjlighet, för alla barns gemensamma bästa.  

 

Strukturer för barnens akademiska delaktighet och måluppfyllelse i dialog och uppföljning 

varierar med skola och person. System för feedback, utvecklingssamtal, dialog mellan hem 

och skola, motivation, pepp, belöningssystem, synliggörande, konsekvenser mm delges i 

intervjuerna. Lisette säger att när Viktor började på skolan, och samtliga betyg och skriftlig 

dokumentation fanns tillhands från gamla skolan, förväntade hon sig att de skulle plocka upp 

samma struktur och på samma nivå som förut, fast bara via en annan person. Men så blev det 

inte riktigt:  

Hon som var ansvarig för learning support…om hon hade för mycket som 
hon hade hand om …för många elever…jag vet inte om hon bara inte var 

strukturerad eller motiverad… jag vet inte, men det var jätterörigt och efter 
typ ett halvår hörde vi själva av oss och undrade om vi inte skulle ha något 
möte snart kanske för att höra hur det går. Då svarade hon att ”men det 

kan vi väl ha om ni vill”…och då pratade vi lite löst om hur vi tyckte att det 
gick för Viktor? – Ja, men vi vill ju höra från dig! Hur är din struktur, vad är 
din uppföljning och vad är dina målsättningar för Viktor? Det fanns ju typ 

ingenting sånt. /Lisette 

Familjen förstod ganska snart att skolan inte stod för strukturen för Viktors delaktighet utan 

insåg att det var upp till dem som familj att ordna med ett fungerande stödsystem:   

”Men oj, we are on our own! Här får vi ju själva hitta ett stödsystem som 
fungerar för Viktor. Sen blev det förändringar, hon flyttade faktiskt den 
learning support personen och då sattes vi i kontakt med kuratorn och 

sedan kom det en ny learning support person som fångade upp Viktor och 
fick kontakt med både oss och framför allt Viktor. Hon var jättebra, en 
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kvinna som bara var så där skön och pratade till Viktor…ja, vad säger du 
Viktor? Vad tror du om det här sättet? /Lisette 

Lisette berättar hur ansvaret för delaktigheten ibland varit upp till familjen och ibland upp till 

skolan. Det har varit i tät dialog med Viktor så att de själva kunnat utläsa om lärare nått fram 

till Viktor eller inte och när det har varit upp till familjen att ta över ansvaret.  

Björn säger att Oscar och familjen också har gjort mycket själva för att skolarbetet skall bli 

genomfört och att det nu fungerar tillfredsställande. Oscar får både visa starka sidor och får 

hjälp att leta vägar framåt när det blir svårt men lämnar över en stor del av ansvaret till 

föräldrarna. Det skulle kunna tolkas som att skolan utgår från att föräldrarna gör sin del i att 

det gemensamma arbetet kring Oscar skall fungera. Karolina berättar att hon tycker att hela 

skolan bemöter hennes önskemål väldigt bra nu för tiden: 

Vi har blivit ett team runt Ellie med möten en eller två ggr per termin med 
läraren, kuratorn, specialpedagogen och hennes extra fröken då jag 

återkopplar vad som hänt hos läkaren och kuratorn osv. Hon testas två ggr 
per år i matte, läsning, skrivning och delar av WISC och MAP där de kollar 

hur hon ligger till i förhållande till sin ålder osv. Jag har heller aldrig fått ett 
nej på det jag tyckt att hon behövt nu för tiden. Det har aldrig varit någon 
oenighet liksom – förutom det året med fel klasslärare för henne då, men 

det ändrade de då. /Karolina 

Att Karolina och skolan format ett starkt team runt Ellie skulle kunna bero på att Karolina 

under lång tid byggt upp en relation med skolan som medför att det nu finns en stabil struktur 

kring Ellies både sociala och akademiska utveckling. Karolinas, Lisettes, Björns och Annikas 

exempel innehåller många exempel på kontinuerligt lyhört bemötande, respektfull dialog som 

också lett till motiverande utvecklingsmöjligheter och delaktighet för barnen under en lång 

tidsperiod (bild 2, 3 och 4 s. 64). Karolina menar att vem som lyssnar in, bemöter behoven 

och skapar delaktighet varken kan relateras till land eller skola egentligen, utan varierar stort 

inom samma land och på samma skola. ”Vissa skolor har ju mer rykte om sig att tillgodose 

olika behov i och för sig”. Både hon och Annika berättar att hemligheten är att leta upp rätt 

person på skolan som lyssnar in och har befogenhet att genomföra förändringar. Det fungerar 

inte att alltid vara ”svenskt diplomatisk” säger Karolina, utan ibland måste man skippa ”trust 

the process”, och vara modig nog att säga ifrån när skolan brister.  

  
Karolina berättar att när skolans bemötande inte stämt överens med Ellies behov under ett helt 

år kände hon sig tvingad att säga ifrån: 
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Ja, för första gången la jag mig i! Det har jag aldrig gjort innan, men det 
var så förfärligt i hela årskurs två så jag bad om en lärare som kunde 

matcha hennes personlighet. Ja, jag gick in och sa ”Vi har stannat i detta 
land så länge för denna skola men den här upplevelsen kan vi inte ha igen. 
Nu packar jag mina väskor och flyttar hem. Hon har ont i magen och hon 

kan inte sova om nätterna!” För det var för att hon vantrivdes så 
fruktansvärt i skolan. Då skaffade de en lärare som matchade henne. Jag 
ångrar att jag inte sa ifrån tidigare. Det var därför jag var där i skolan och 

hjälpte till så mycket också. Hon var inte dålig som person den läraren, 
men det klickade inte. Hon hade helt fel approach för Ellie. /Karolina  

Karolina förklarar det som att man betalar så pass mycket att man kan kräva att få behoven 

tillgodosedda, och att man inte som förälder ska behöva gå in och kompensera för skolans 

brister för att få barnet att må bra när det inte fungerar tillfredsställande i skolan. Skolan 

gjorde sedan förändringar och placerade Ellie med en lärare som matchade hennes behov 

bättre året därpå. Helene berättar om ett liknande exempel, men att det inte var helt 

villkorslöst. Skolan kunde genomföra vissa förändringar men ställde krav på att familjen själv 

skulle anställa och avlöna en assistent till Ellen. 

 

Exempel på exkluderande bemötande och delaktighet 

Även om barnet fått plats kan exkluderande bemötande förekomma i personliga möten även 

på topprankade privatskolor. Stigmatiserade uppfattningar och förutfattade meningar 

förekommer både på organisationsnivå, klassrumsnivå och individnivå. Karolina berättar att 

när Ellie hade fått sin adhd-diagnos och hon skulle berätta för Ellies fröken svarade hon: 

Ja, det är väl som med en tvättmaskin. Man måste lära sig använda den 
och sen fungerar den som normalt. Alltså det var en så jädra dum 
kommentar och det låter ännu dummare på engelska. /Karolina 

Karolina uppfattade lärarens kommentar som att Ellie själv, som nioåring, skulle kunna 

hantera sin adhd och fungera normalt i en klassrumsmiljö. Detta bara genom att få sin 

diagnos. Om barnet inte följer skolornas förväntade måluppfyllelse enligt skolans önskade 

statistik och måluppfyllelse finns risken att ett barn behandlas med oförståelse trots att 

familjerna varit öppna med behoven från start. Ulrika menar att det är oerhört svårt att nå en 

balans mellan skolans sätt att bemöta Sebastians behov i alla stadier i hans utveckling. Hon 

menar att var man än befinner sig i världen måste bemötandet anpassas till Sebastians 

mognadsstadie, som varierar med mediciner, hormoner, kompisgrupper och annat ”så det blir 

svårt att lyckas komplett även om de ofta verkligen försöker från skolans håll”. Ulrika säger 

att hon är van vid ”samtal från skolan”, både av anklagande karaktär men också av positiva 
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samtal och möten där vissa personer på skolorna verkligen försökt göra vad man kan. Hon 

undrar ofta om det är någon idé att Sebastian alls går i skolan när det kanske är hans egen 

mognad och målfokus som saknas, samtidigt som familjens pengar ”pumpas in” i skolan så 

länge skolan vill försöka. Ulrika menar att balansen mellan utgifter och vad man får för 

pengarna kan ibland ifrågasättas. När utbudet av ämneskombinationer på skolan, tillgång till 

adekvat personligt stöd och bedömningskriterier ”ändå inte motsvarar barnets förmågor att 

uppnå godkända betyg så undrar man ju ibland vad man gav sig iväg på för resa och skolorna 

gör sig av med elever som inte passar in i bilden”. Då kan både bemötande och erbjudande 

om delaktighet tolkas som exkluderande. Man kan också tolka vissa uttalanden som att 

delaktigheten också kan avbrytas av skolan själv när de ansett sig vara färdiga med att erbjuda 

den, enligt Ulrika:  

Vi är ju så vana vid att det går dåligt i skolan så när vi pratade med 
Sebastian om att byta skola när betygen hamnade på knappt godkänt, fast 

han trivdes i skolan och hade jättemycket kompisar, så vägrade han… Vi 
hade jättemycket möten med skolan och de försökte verkligen hjälpa 

honom, framför allt biträdande rektorn måste jag säga. Sååå bra var han 
alltså…. Men sedan hände några incidenter och efter fyra små incidenter 
(med förvarningar och tydlig kommunikation om konsekvenser efter varje 

incident under tiden) ”som inte skulle ha varit någon grej i Sverige” så hade 
vi två val; endera sluta direkt och få pengarna tillbaks för resten av 

terminen och goda vitsord för att söka andra skolor, så vi gjorde det... De 
är ju smarta liksom att de tvingar en att välja det, men jag blev så besviken 

på skolan eftersom han egentligen inte gjort något, bara att han inte 
angav andra utan satt tyst… Man betalar ju enorma summor här för 

skolan… men ändå, för den erfarenhet jag har haft av skolgång i Sverige för 
mina barn så har det ju varit mycket bättre här ändå, förutom i nian när 

han blev utkastad...och nu när vi vet vad allt kostar med skolavgifter, 
missat pensionssparande och så vidare så undrar man ju ibland, men jag 

hade ändå valt att flytta ut om vi hade gjort om det igen. /Ulrika 

Makten över den slutgiltiga delaktigheten kan inte tolkas som ömsesidiga beslut utan 

Sebastians dåvarande internationella skola avgjorde när förutsättningarna för delaktighet tagit 

slut. Lisette har liknande funderingar och menar att ett initialt positivt bemötande kan variera 

beroende på personalbyten, omorganiseringar och/eller stadieövergångar. En miljö som från 

början kanske tolkats som inkluderande kan med tiden växla och skulle periodvis kunna 

beskrivas som en exkluderande form när behov och förutsättningar inte är i balans. 
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Paradoxen initial öppenhet eller skyddande av barnets integritet 

Ett tydligt dilemma som bringar ambivalens och osäkerhetskänsla är hur föräldrarna ska 

hantera balansen mellan öppenhet om barnets behov för att få de anpassningar som behövs, 

kontra hemlighållande av detsamma för skyddande av barnets integritet och risken för att inte 

få skolplats eller att bli avstängd. Man kan aldrig i förväg veta vilka ”glasögon” landet, 

organisationen eller personen man möter har satt på. Med specialpedagogiska behov i 

Singapore är det väl känt, säger Ulrika och Björn, att det kan vara en svårare balansgång att få 

en skolplats på de attraktiva skolorna – till och med omöjligt på vissa. Å andra sidan menar 

Karolina att om man inte är öppen om behoven från start kanske man måste byta senare om 

det inte fungerar. Men om man är öppen från start kanske man inte får plats berättar Björn och 

Ulrika. Karolina tycker absolut att man måste spela med öppna kort ”eftersom man annars 

köper grisen i säcken” och riskerar onödigt många byten om det inte fungerar. Karolina valde 

att vara helt öppen och visste att ”rätt mindset” kunde räcka på den internationella 

privatskolan de sökte in till, trots att den var attraktiv och hade lång kö. Alla onödiga byten 

ska undvikas menar hon för den här typen av barn som befinner sig i otrygghet ändå. Björn 

valde att inte berätta vid ansökningsprocessen eftersom han säger att han vet att i det lokala 

systemet skulle Oscar mest troligt inte ha fått en plats och risken att testas och placeras i skola 

med barn som har stora specialpedagogiska behov ville han inte. Ulrika däremot ”smög in” 

frågor om vilket slags specialpedagogiskt stöd som fanns på skolan och hur man såg på 

specialpedagogiska behov rent allmänt. Hon skickade in ansökan (utan att namnge diagnosen) 

och hoppades på det bästa eftersom hon kände en familj med barn som hade liknande 

funktionsvariation, som trivdes med vänner och utvecklades akademiskt på den skolan. Hon 

säger att om hon skulle ha gjort om processen hade hon ställt fler frågor och även satt sig in i 

läroplanen mer för att bättre veta om den kunde passa hennes son eller inte. Hon skulle också 

helst ha velat träffa Learning Support Teamet och frågat dem hur de brukar jobba. I efterhand 

säger hon att det är underligt att de tänkte att Sebastian skulle kunna klara av att gå på en 

jättestor skola med IB-läroplan (som är en holistisk läroplan med tvärvetenskapligt upplägg, 

högt tempo och krav på autonomi under sista åren). ”Han behöver ju mycket personligt stöd 

och få saker att koncentrera sig på åt gången”. Inget av det fanns egentligen på den skolan 

även om de försökte anpassa och upprättade en IEP (Individual Education Plan) när han 

senare behövde det. Lisette berättar att familjen var öppna med behoven och skolbesöket på 

deras skola var upplagt som en ”marknadsförande restaurang” med meny att plocka ihop vad 

man ville ha. Hon litade på det man sa men allt som kunde erbjudas vid första mötet har inte 

alltid fungerat, varken i strukturer, kommunikation eller kompetens. Lisette berättar att 
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vartefter kompisarna har mognat runt Viktor är det istället de som påverkat honom i positiv 

riktning med mer fokus på målkriterier och höga betyg.  

 

Resultatet av de gånger bemötandet har blivit fel är ett djupt sårat barn eller ett krossat 

föräldrahjärta menar Karolina. ”Ensamhetskänslor och maktlöshet måste hanteras med stöd 

från andra eller genom att försvara sitt barn”. Annika tror på att vara öppen ifrån start för att 

långsiktigt få en bättre utveckling och färre besvikelser på grund av fel förväntningar. Ingen 

kan riktigt svara på om möjligheterna att komma in på skolorna hade varit detsamma då. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den förväntade och upplevda kvalitén av inkludering till 

stor del beror på om man har förstått eller inte förstått varandras intentioner och perspektiv i 

bemötande och delaktighetsgrunder. Detta påverkas både av trygghetsaspekter utifrån 

utvecklingsekologiska premisser, tidsaspekter och i att förstå motpartens ”specialpedagogiska 

glasögon”. För Viktor har framför allt personkemi, öppet sinnade pedagoger i ett tydligt 

hierarkiskt system, tät feedback och varierade men tydliga arbetsformer varit centralt för 

framgång under de tidiga skolåren. Med ökad ålder har kompisarnas ökade fokus på betyg 

gjort att även han lagt in en extra växel och de akademiska resultaten har höjts. ”Men det är 

inte lätt att veta vilken läroplan som är bäst för att han ska få bra betyg”, menar Lisette. För 

Ellie behövs bra relationer med både kompisgemenskap och enskilt uppföljningsarbete med 

speciallärare för att nå de akademiska målen. För Sebastian behövdes i början enbart trygga 

rutiner och arbetsro för att han skulle komma nöjd hem från skolan trots ett helt nytt språk 

”och det var så skönt i klassrummet”. På senare år har ett begränsat antal skolämnen och tät 

lärarkontakt för akademisk uppfyllelse varit primärt. Han säger själv ”att det sociala kan jag 

göra på fritiden”. För Rebecka behövdes från början inget stöd, men under puberteten 

utkristalliserades behoven av struktur samtidigt som utmanande matematikuppgifter behövdes 

- men tydligt stöd i studieteknik och hjälp att prioritera i övrigt skolarbete var fortsatt viktigast 

av nära förstående vuxna. För Ellen har det framför allt varit avskalande av intryck som 

avgjort om hon orkat hela dagen eller inte, ”det sociala löser sig oftast ändå för hon får 

kompisar var hon än är”. För Oscar fungerar storklassundervisning på närmsta lokala skola 

med arbetsro i en klass med 30 elever, men förståelse, disciplin och tydlig undervisning 

betyder mycket, menar pappan. Av föräldrarnas berättelser framkommer att de kvalitativa 

inkluderingsgrunderna har varierat med barnens behov i förhållande till ålder och mognad 

samt trygghetsaspekter relaterat till tid i landet. 



 

 58  

Berättelserna innehåller flera exempel på specialpedagogiska perspektivkrockar i möten och 

bemötande. Föräldrarna uttrycker ofta upplevelser om ensamhet, ambivalens och tveksamhet 

då man i början inte känner till vad den andra personen har för avsikter. Dilemmabilden 

gällande öppenhet-skyddande av integritet gäller i möten med medicinsk personal, 

pedagogisk personal, skolors strukturer och organisering för antagning och senare utformning 

av stöd. Det omfattar även landets kultur och dess diskurs i media och på medicinska 

mottagningar t.ex. Med tiden utvecklas föräldrarnas förståelse och de blir mer garvade i vem 

man ska undvika och vem man ska vända sig till för att få det bemötande och delaktighet som 

överensstämmer till så hög grad som möjligt med barnets och familjens förväntningar på 

skolans och samhällets uppdrag för barnens bibehållna självförtroende och motivation. Det 

skolrelaterade föräldraskapet kan inte tolkas som ett passivt betraktararbete i Singapore, utan 

vilja (eller uppmaning) till ett aktivt samarbetande partnerskap tycks vara ett mönster från 

både skola och föräldrar. 

 

 Skillnader på skolerfarenheter 
 

I relation till den tredje frågeställningen beskriver jag några framträdande teman som enligt 

föräldrarnas berättelser skiljer sig åt mellan olika skolerfarenheter kring hur barnens behov 

hanterats. Detta belyser komplexiteten i hur utvecklingsekologiska systemnivåer möter olika 

specialpedagogiska förhållningssätt, vilket finns mer eller mindre implicit inbäddat i varje ny 

miljö man möter.  I den avslutande diskussionsdelen återkopplar jag sedan dessa skillnader till 

vilka specialpedagogiska perspektiv som skulle kunna ligga till grund för de olika 

utformningarna. Jag koncentrerar analysen kring bemötande- och delaktighetsaspekter och har 

valt de mest kontrasterande exemplen som belyser hur föräldrarna balanserar processer med 

motstridiga perspektiv gällande temat inkludering i olika länders kontext. 

 

Sällsynt med total balans oavsett land 

Alla familjer har hittat skolmiljöer i Sverige och/eller i Singapore som motsvarat vissa eller 

merparten av inkluderingsbehoven, men enbart i perioder. Det verkar vara svårt att nå någon 

slags total balans.  
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Figur 6. Röd linje, socioemotionellt mående; grön linje, akademisk kunskapsutveckling; blå linje, stöd i skolan; 
lila linje, stöd från föräldrar; grå linje, kostnader 
 
Vid en närmre titt på, och jämförelse mellan och inom, tidslinjerna (ovan) som föräldrarna i 

studien ritat och berättat till åskådliggör att livet går i vågor var man än befinner sig i världen 

och att det sällan är bra balans. Familjerna har genomgått faser och löst en rad problem, som i 

berättelserna framstått som omöjliga dilemman emellanåt. Intervjuerna har innehållit tårar av 

lättnad eller förtvivlan efter oroliga stunder av ovisshet, varma skratt och mycket humor med 

självdistans och familjekärlek. Det har dragits djupa suckar och varit tysta stunder av 

eftertänksamhet när berättelserna skildrat hopplösa möten med ”professionella”. Det har varit, 

hetsiga konflikter i familjerna och stunder av hopp, lycka och segrar. Det är mycket känslor 

kopplat till dessa barn, mycket värme och kärlek. Några trender från linjerna kan man dock 

ana. Kurvorna kan dyka djupt, framför allt vid flyttar, brist på stöd/fel stöd/otillräckligt stöd i 

skolan, byte av stadier, separation från mamman eller i väntan på utredning och besked efter 

utredningar. Därefter vända uppåt igen i olika takt. Väldigt få mönster är tydliga mellan 

linjerna inom familjerna eller familjerna emellan. Det tydligaste mönstret är själva variationen 

där familjernas olika erfarenheter inneburit toppar och dalar med olika linjer som visar att 

subjektiva upplevelser inte går att generalisera. Varje människas resa är unik. Föräldrastödet 

(lila linje) syns ligga på en i princip konstant hög nivå. Den röda socioemotionella linjen 

påverkas av flera faktorer men i bild fyra syns hur tydligt kurvorna av skolans brist på stöd, 

akademisk kunskapsutveckling och socioemotionellt mående samspelar i negativ bemärkelse. 

Vad som är orsak och verkan framgår ej av bilderna, men av föräldrarnas upplevelser. När 

stödet är bristfälligt (mitten, tidslinje 4) dalar den akademiska kunskapskurvan och 

socioemotionella måendet tvärt tillsammans. Samma trend anas i slutet av tidslinjebild 3. 

Mittsektionen på tidslinje 2 där Sebastian hade en egen assistent på heltid i klassrummet i 

1 2 3 

4 6 5 
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Sverige (blå linje), men klassen var så rörig att han inte kunde koncentrera sig (röd linje) och 

inget skolarbete blev gjort (grön linje) visar att fel slags stöd varken leder till bra mående eller 

resultat i det akademiska lärandet. Även utdragna utredningsprocesser, allmänt stök på skolan 

och andra föräldrar som motarbetade social inkludering på fritiden har gjort att den röda linjen 

ligger lågt trots mycket stöd i form av en egen assistent, men felriktat eftersom hans 

uppmärksamhetsförmåga stördes av den allmänt dåliga arbetsron i klassen störde hans 

förmåga till uppmärksamhet och koncentration. Med ny lärare och egen kompetensutveckling 

genom plats på föräldrautbildningar vände kurvan sakta uppåt. Den röda linjen fortsatte sedan 

uppåt ”tack vare” utlandsflytten, och inte tvärtom som man kanske tänker att det ska. 

Tidslinjerna gav sammanfattningsvis relativt fritt utrymme för föräldrarna att ta fasta på 

viktiga bitar av barnets liv i deras berättelser. De blev ett verktyg för kunskapsutbyte då 

förälderns expertis om barnet kunde utnyttjas, centrala minnen i barnets historik framkom och 

öppnade upp för värderingsfri dialog. Sebastians skolperioder har aldrig riktigt varit i balans i 

något land. Har han fått bra bemötande och stöd med det akademiska en period så har kanske 

inte det sociala fungerat tillfredsställande berättar Ulrika, och vice versa. 

 

Tidigare upplevelser av bemötande och delaktighet har påverkat beslut om flytt  

Premigratoriska skolupplevelser relaterat till inkluderingsaspekter finns i berättelserna från 

när familjerna tog besluten om att flytta. Pull-faktorer har framför allt varit att prova på ett 

nytt land med nya kulturperspektiv och möjlighet till två- och flerspråkighet för barnen. 

Ekonomiska fördelar och mer tid för familjen har också påverkat. Alla familjer berättar att 

barnet ”med större behov” än resten av familjen har påverkat beslutsfattandet. Ulrika berättar 

om helheten av skolupplevelsen från Sebastians senaste skola i Sverige: 

Fruktansvärt dålig skola då alltså, under all kritik verkligen. Så när vi fick 
erbjudandet om Singapore tänkte vi …det kan ju inte bli värre alltså. Vad är 
det värsta som kan hända? Det är en annan skola, ett annat språk, det blir 
jobbigt akademiskt…men då får vi väl flytta hem då liksom. Vi testar ett år 
för det kan ju inte bli värre än vad det är nu. /Ulrika 

För Sebastians del var det push-faktorer som avgjorde den skolmässiga biten menar Ulrika. 

Hon berättar om år av misslyckade skolupplevelser, både relaterat till lärandemiljö och 

akademisk utveckling, och att de länge försökt få gehör för nödvändiga förändringar utan 

framgång. Beslutet att flytta utomlands var både en chans och risk som de var beredda att 

prova. Ulrika säger att vetskapen om att möjligheten att återvända till Sverige alltid fanns 

kvar som reträttzon gjorde att de vågade ta steget. När Singapore-alternativet dök upp i 
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Helenes familj berättar även hon att stängda dörrar i förändringsförsök och brist på resurser 

påverkade flyttbeslutet: 

Man fick ju höra väldigt mycket…-Men hon bara djävlas med oss…fast ett 
barn så tydligt har problem… och eftersom Ellen var språkligt stark så 

tänkte vi att flytten kanske kunde fungera trots hennes andra svårigheter. 
/Helene 

Helene adderar att eftersom ingenting hände i utredningsprocessen på hemskolan i Sverige, 

och att inga extra åtgärder på skolan ordnades förstärkte push-faktorerna i flyttbeslutet. Med 

sin egna medicinska bakgrund berättar hon, att vetskapen om att den starkaste prediktorn för 

psykiskt bra hälsa som vuxen är att man klarar sin skolgång, gjorde att beslutet för flytt blev 

enklare att ta.  

Vi tänkte att det får bära eller brista men att det kunde vara ganska bra 
timing eftersom jag inte behövde vara inne på mitt superhektiska jobb och 
kunde kanske lägga tid på att ge henne en skjuts i rätt riktning med tid och 
närvaro…att försöka förstå henne bättre och få struktur på hennes tillvaro. 
Och så kanske det är en bra tid för henne att göra det nu innan puberteten 
liksom. /Helene 

Tanken i Helenes familj var att familjen, genom att frigöra egen tid för att kunna lära sig 

Ellens olika sidor bättre på egen hand, kunde ge större möjlighet att kompensera bristerna från 

de svenska skolerfarenheterna om de flyttade utomlands. 

 

Det sociala klimatet - mångfald och disciplin i Singapore 

På frågan om största skillnaden mellan Sverige och Singapore är det den sociala biten av 

inkludering med disciplinskillnader och skillnader i respekt som nämns först i alla 

föräldrarnas berättelser. I Singapore beskrivs ledarskapet övervägande som auktoritativt med 

lyhördhet, värme, tydligt uttalade förväntningar från rektorer och lärare samt 

konsekvenskedjor om regler inte efterföljs. Samtliga skolor i Singapore har tydligt 

kommunicerade ordningsregler gällande klädsel, frisyrer och uppträdande t.ex. (Code of 

Conduct). Lärarna tilltalas oftast med titel och efternamn och föräldrarna instämmer i 

kontrakten om vad man har att förhålla sig till i ansvarsuppgifter (framför allt betalning). Om 

lärarna på den lokala skolan, berättar Björn, att de är väldigt varma och omtänksamma och 

väldigt duktiga drivna professionella lärare som har 30 elever i klassen och hanterar det.  

Vi ska vara helt ärliga här med att barn hålls ju bra mycket hårdare här än i 
Sverige. Långt mycket hårdare. Så de har ju med sig disciplinen hemifrån, 

så det är nog något jag skulle sakna i Sverige om vi bodde där, att barn här 
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är långt mer disciplinerade än i Sverige. Man måste visa dem tydligt vad 
som är rätt och fel och att det får konsekvenser att göra på tvärs med 

reglerna. Sen behöver ju inte det betyda att man tar fram rottingen. /Björn 

Björn skrattar när han nämner rottingen eftersom han troligtvis egentligen inte menar det, men 

med sin svenska bakgrund kanske att skratt kan vara motiverat då han känner till att det 

fortfarande är lagligt att aga pojkar i lokala skolor i Singapore (Todayonline, 2019-10-10). 

För Sebastian, menar Ulrika, blev lugnet och ron i klassrummet en bra förändring från det 

klassrum han befann sig i tidigare i Sverige: 

Disciplinen i skolan är ju en helt annan här och eleverna respekterade 
lärarna på ett helt annat sätt här. Det är min enda förklaring plus att det 

var så många som hade problem i den klassen i Sverige. Men även de som 
inte hade problem egentligen satt ju bara och tjattrade. Och efter första 
veckan i Singapore sa Sebastian att det var så skönt i skolan. Det kändes 

faktiskt jättebra! Han sa att det var tyst i klassrummet och när man skulle 
gå på toa så räckte man upp handen och sköt in stolen. /Ulrika 

Ulrika förklarar det som att skillnaden på ordningen i klassrummen kan bero på att lärarna på 

något sätt automatiskt får en annan respekt och att föräldrarna betalar så pass mycket. Hon 

säger också att risken för att bli relegerad är införstådd. Lisette har en liknande teori om hur 

det allmänna skolsystemet påverkar respekten mot lärare genom titlarna med Mr Si och Mrs 

Så och tydlighet kontra frihet: 

För Viktors del är det viktigt att det inte är för luddigt i hierarkier. Han 
behöver veta vem som har auktoritet så han kan förhålla sig till det annars 
tycker han…om det blir för fritt att han kan göra lite som han vill lite grand. 
Då spelar det ju ingen roll liksom. Mer struktur och disciplin i klassrummet 

men utan att vara hård… utan lärare som kan se, läsa av och anpassa 
liksom. 

Lisette pratar om att ha respekt för lärarna på ett positivt sätt och som gör att barnen landar 

snabbt trots olika språkmässiga förutsättningar, eller med andra förmågor som behöver tränas 

när barn kommer in nya i en verksamhet. Det finns även berättelser från svenska förhållanden 

gällande klasslärare som speglar stor lyhördhet och förståelse för barnens personligheter och 

ihärdiga försök att få det att fungera i både Lisettes och Helenes berättelser. 

 

Ulrika menar att eftersom alla barn kommer från olika länder, med olika bakgrund på skolor 

där klasserna görs om varje år blir själva olikheten normen menar hon. Barnen söker sig till 

kompisar efter intressen vartefter de lär känna fler och fler för varje år. I Sverige, säger hon, 

att vissa barn i Sebastians klass var förbjudna av sina föräldrar att leka med Sebastian. ”Men 
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han är en oerhört snäll kille”. ”Det blir en automatisk öppenhet för det okända” då mångfald i 

språk, kultur, uppfostran mm tvingar fram tydliga strukturer för att alla ska inkluderas i 

gemenskapen ”om livet ska fungera för både nyinflyttade barn och föräldrar från olika länder” 

menar Annika.  

 

Stora skillnader i resurser och rollbeskrivningar inom skolverksamheterna 

De internationella skolorna kan inrymma 2000–3000 elever från 3-åringar till och med 

gymnasium inom en och samma skola med fritidsaktiviteter (After School Activities/ Extra 

Curriculur Activities) direkt efter undervisningstimmarna. Det finns strukturer och möjlighet 

till engagemang, delaktighet och även modersmålsundervisning på många skolor (svenska 

finns på tre skolor i Singapore, men varierar lite från år till år beroende på tillgång till lärare 

och elevunderlag), sport – (till och med skridskor), konst, musik, teknik, programmering, 

karate, matteklubbar, entreprenörskap, home work clubs mm mm. Variationsrikedomen ter 

sig enorm i både utbud, titlar, kostnader och upplägg. Trivs man inte med det akademiska 

upplägget finns andra sätt att bli inspirerad och motiverad, åtminstone efter skoltid. 

Specialpedagogiskt länkade titlar som kan ge eleverna förutsättningar för akademisk 

delaktighet är Learning Support, Special Education Coordinator, School Psychologists (som 

fanns på skolan och gjorde alla tester på Rebecka under skoltid t. ex.), Counsellors, School 

Nurse, Instructional Assistants, Behavioral Therapists, Socioemotional Experts, Head of 

Special Education, Head of Learning Support, Head of Study Skills, Special Education 

Teacher, Teacher Assistant. Annika besvarar min fråga om det finns mycket personal: 

A: Ja, men det finns behov också. Det gör det ju verkligen. Tänk till exempel 
i Sverige kanske barn går i samma skola i många år. Här kommer det in nya 

barn hela tiden. Det är många kulturer, det är många olika språk och 
familjesituationer också. Så det behövs stöd.    

Lisette uttrycker liknande sammanfattning: 

Resurserna är ju fantastiska ändå. Vi betalar ju så höga skolavgifter men 
då finns det ju också resurser, motiverade och kompetenta lärare och 

andra supportstrukturer på skolorna. 

Både Annika och Lisette ovan kan tolkas som att det finns ett samband mellan höga 

skolavgifter och möjligheter att få både material, personal och kompetens. Det kan också 

återigen nämnas att det finns många strukturer för föräldrar att frivilligt delta aktivt i både 

undervisning och övrigt skolliv, vilket gör många skolor till communities som involverar både 

barn och föräldrar i gemenskapen. Det nämns inte i någon av de här familjernas berättelser att 
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skolor i Sverige har utfört liknande delaktighetsaktiviteter. Helene däremot nämner 

avsaknaden av kontakt med kringpersonal på deras svenska skola i form av specialpedagog 

och skolsköterska som inte var kontaktbara. Ulrika nämner givande föräldrautbildningar som 

funnits inom Landstingets och BUP:s regi i Sverige samt samarbete med en av Sebastians 

klasslärare som både arbetade med föräldrautbildningar och som klasslärare, vilket hon säger 

var väldigt upplyftande för hela familjen. 

 

Bemötandet gällande barnens funktionsnedsättningar i Singapores vardagsliv relaterat till 

medicinsk personal skiljer sig överlag ifrån bemötandet i Sverige. Singapore är känt för sin 

stora tolerans vad gäller religionsfrihet och matkultur till exempel, men skillnaderna i 

bemötande och kompetens på vissa kliniker gällande funktionsnedsättningar i Singapore 

skiljer sig från Sverige. Risken att man bemöts av kommentarer baserat på stigma och 

fördomar i Singapore kan tolkas som större. Biologiska grunder ”tas på största allvar” i 

Singapore. I Sverige ”faller det lite mellan stolarna” menar Helene. Både psykologerna i 

fokusintervjun och Karolina säger att Singapore har en lång väg att gå i att motarbeta stigma 

och fördomar. Karolina menar att förståelsen för dyslexi är mycket bättre i Sverige och säger 

att dyslexi fortfarande ses som en stämpel och sjukdom i Singapore. 

”Man kan beskrivas som en ”misfit” i tidningarna om man lyckats med 
något. Då står det till exempel att trots sin dyslexi har han blivit extremt 

framgångsrik som juveldesigner…”.  

Som inflyttande i landet måste man välja läkare noga menar Karolina. Föräldrarna i intervjun 

har detaljkoll på vilka pediatriker och behandlingsställen man kan vända sig till eller inte för 

att undvika kulturkrockar som bildar livslånga ärr i föräldrars själar och barnens självkänsla. 

Som ”ensam” och ny i ett land kan man stå oförberedd inför kategoriskt grundade 

klanderkommentarer som uttalas av personer, både i sin profession och i övriga samhället. 

Karolina ger uttryck för ensamhetskänslorna efter vissa möten med läkare:   

När jag ”satt ensam i båten och rodde” sa andra att ” för sådana som hon 
finns speciella skolor” och jag var så vilsen, ledsen och frustrerad. Åh vad 
jag önskat jag hade några kloka människor att dela det med... Läkaren 

frågade Ellie vad hon ville bli när hon blev stor. Hon svarade ”Jag vill bli en 
musiker eller forskare eller jobba med musikal”. Och läkaren svarar ”Du 

behöver inte vara orolig, det finns jobb för såna som du också”, säger hon 
till Ellie sex år, så ja det finns mycket att jobba på här. /Karolina 

Karolina berättar att de har tvingats byta barnläkare flera gånger på grund av kommentarer 

som speglar ren okunskap. Det enda som är viktigt för Ellie säger hon är: 
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att Ellie ska komma ut med ett helt hjärta och att ingen ska få knäcka 
hennes ”spirit”. Bibehållet självförtroende och tron på sig själv går igenom 

allt och är grunden till att lyckas i skolan. 

Karolina poängterar åter att det alltid finns en rädsla närvarande för människor som Ellie 

måste ha kontakt som kanske inte stärker hennes självförtroende, utan kanske tvärtom säger 

något som sårar djupt. Karolina har liknande tankar om medicinsk personal och menar att 

barnperspektivet och barnens rätt till likvärdig behandling inte uppskattas tillräckligt när man 

bor i Sverige, men när man flyttar utomlands.  

 
Föräldrarnas berättelser gällande utredningar i Singapore kan karaktäriseras som att processen 

”rullar på av sig själv”. Remisser skickas vidare till nästa instans tills tillräcklig information 

erhållits. Detta har skett effektivt under en kort tidsperiod (fyra stycken i denna studie). 

Uttryck som används är ”bad om en utredning och de skickade remiss till Child Guidance 

Clinic”, ”de tyckte inte de hade tillräckligt med svar så de föreslog att vi skulle göra en 

fördjupad utredning”, ”fick en rapport tjock som en pärm”, ”20 dagars utredning”. För både 

Ellen och Sebastian som påbörjat sina utredningar i Sverige har det tagit två år att få 

utredningarna klara medan Oscars, Ellies, Viktors och Rebeckas processer tog 6-12 veckor 

från att ”be om” till att IQ-tester och fördjupade utredningar var klara. Sammanfattningsvis 

kan sägas att berättelserna gällande utredningar i Singapore (både på den lokala skolan och de 

internationella) karaktäriseras av effektivitet, utförlighet, korta ledtider, kommunikation 

mellan olika funktioner och tjocka rapporter till en omfattande självkostnad. Oscars (som är 

PR och går på lokal skola) utredning på tre olika ställen kostade ca 4500 kr med full 

subventionering från staten. Problemet med de långa väntetiderna i Sverige, menar Helene, 

medför att om utredningen inte hinner bli klar innan man flyttar finns det inte någon person 

varken i Singapore som lagligt och kompetent kan göra utredningar på svenska. Samtidigt 

ligger barnet språkmässigt för långt efter i engelska för att kunna göra en utredning på ett nytt 

språk som ger rättvisande resultat av andra kognitiva förmågor eller oförmågor, säger Helene 

som själv har medicinsk bakgrund. I Sverige kan man inte heller få det utfört när man väl 

flyttat då barnet är utskrivet ur landet, fortsätter hon. Vikten av att veta vad som ingår i 

försäkringen gällande utredningar och behandling relaterat till npf-diagnoser poängteras av 

Karolina om man inte ska ruinera hela familjen. Hon säger att som ensamstående hade ”det 

varit raka vägen hem till Sverige” med allt vad Ellie kostar i utredningar, behandlingar, 

mediciner, extrastöd i skolan och kompenserande fritidsaktiviteter för energiutlopp och 

självförtroende. Annika säger att ”även om du får vad du betalar för” på skolorna, gäller det 
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att ha taktiska färdigheter i kommunikation och att använda läkarnas ord (dokumentering) för 

att få adekvat stöd i skolan och åtgärdsförslag realiserade. ”Det är ingen självdiagnostisering 

så det gäller att ha på fötterna innan man bokar möte och kräver åtgärder”. Överlämningen av 

resultaten till skolorna och förnyade åtgärder efter diagnostiseringen har gått olika bra och 

varierar stort. Annika berättar att det bästa med att få utredningen genomförd var att Rebecka 

förstår sig själv mycket bättre, men att skolan inte tog till sig ansvaret för att implementera i 

handling: 

Att hon förstår sig själv och litar på sin förmåga. Och av alla svårigheter 
man går igenom så lär man sig ju, så det har hon fått ut utav utredningen. 
Hon blev tvungen att lära sig att stå upp för sig själv och tala för sig själv 

för att få den hjälp hon behövde! Och skolan var väldigt bra med diagnosen 
men sen efter beskeden så släppte de det liksom. Det var upp till mig som 

förälder att använda mig av läkarens ord för att pusha för förändringar och 
anpassningar som hon behövde. Då upprättade de faktiskt en IAP 

(Individual Accomodation Plan) och gav henne anpassningar, men så 
mycket kommunikation tillbaks för att se hur det gick gav de ju inte. De la 
in planerna och sen var det klart och så var det upp till mig som förälder 

fortsätta hålla fokus, hålla skolan informerad och kommunicera med 
lärarna. /Annika 

 
 
Sammanfattning 

Genom att se på skillnader från olika skolerfarenheter från skilda länders och skolors 

kontextuella strukturer blottläggs än mer diskurser, underliggande ”specialpedagogiska 

glasögon” och perspektiv på hur bemötande och delaktighet styr mot inkludering eller 

exkludering. Av föräldrarnas berättelser framkommer att kartläggningen av skolalternativ tar 

mycket tid i anspråk och är ett omfattande föräldraarbete vid byte av land och skolsystem. 

Överlag verkar det ofta vara, precis som för Annika och dottern Rebecka, att familjerna själva 

ska initiera och aktivt ta ansvar för långsiktig uppföljning och kommunikation för att 

skolornas anpassningar verkligen tillgodoser barnens behov. Den självinkluderande praktiken 

gör sig åter påmind. 
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7 Diskussion 
 
Ett övergripande syfte med uppsatsen har varit att bidra med kunskaper om förutsättningar för 

funktionell (vad) och upplevd (hur) inkludering för barn i Singapore som har behov av 

specialpedagogiska insatser. Studien har genomförts i en vinstdriven skolmarknad där aktivt 

skolval har styrt skolplaceringarna utifrån familjernas egna tolkningar och beslut. Ett 

undantag är en av familjerna som är att betrakta som lokala då val inom det lokala 

skolsystemet varit möjligt. Föräldrarnas berättelser och erfarenheter har belyst väsentliga 

teman vid flytt och byte av skolsystem. Detta omfattar omkringliggande kontextuella 

strukturer som styr förutsättningarna för inkludering/exkludering. Studiens 

föräldrarepresentanter berättar att det är möjligt att flytta utomlands och finna individuellt 

tolkad inkludering i en utländsk kontext där barnen både finner social gemenskap, lyckas 

akademiskt och utvecklas i sina egna proximala utvecklingszoner – trots behov av 

specialpedagogiska anpassningar i en utländsk kontext. Det kan, enligt föräldrarna, vara på en 

stor internationell skola, på närmaste lokala skola, på en privatskola av mindre storlek eller på 

en skola med särartspedagogik som kan motsvara barnets viktigaste behov. 

 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv framstår det av föräldrarna som viktigt att förstå hela 

samspelet i Bronfenbrenners modell (1979) för barnets möjligheter att trivas och utvecklas. 

Ambivalens och dilemman råder mellan att kunna vara öppen om barnens behov och till viss 

del brist på transparens i skolornas antagningspremisser. För att lyckas med 

inkluderingsprocessen berättar föräldrarna om hur de, likt ambassadörer för barnen, drivit 

barnets behov och försökt sammanlänka barnens behov med kulturella koder som föräldrarna 

stått främmande inför. För att välja rätt skola (the perfect fit) till barn som har behov av 

specialpedagogiska anpassningar i en utländsk skoldjungel krävs tid, ekonomiska resurser och 

driftiga föräldraförmågor för att balansera barnets behov med faktisk och upplevd kvalitet av 

inkludering. Jag diskuterar resultatdelen utifrån strukturen som erbjuds i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell med början i mikrosystemen närmast barnet i bemötande och 

delaktighet till samhällets överliggande makrostrukturer som mer indirekt anger överliggande 

villkor för inkludering/exkludering (Bronfenbrenner 1979; Matson, 2007; Berk 2013).  

 

 Förutsättningar för inkludering på mikro- till mesonivå 
 
Samtliga intervjuade föräldrar beskriver sina barns egenskaper och behov utförligt och 

ingående. De lyfter både barnets känslomässiga och akademiska behov, men olika mycket i 
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olika perioder av barnens liv. Det är tydligt att de, med sina expertkunskaper om barnet, vill 

inta en aktiv roll i att bygga broar mellan barnets mikrovärldar och personer som har en direkt 

påverkan på dem i roller, möten och relationer med barnet (Bronfenbrenner, 1979). Det 

framgår av studien att som förälder är ett individorienterat synsätt i princip oundvikligt om 

man vill skapa trygghet, trivsel och möjlighet till meningsfull skolgång för sårbara barn i en 

ny miljö. De vill själva välja det som de anser vara bäst för sina barn (De Boer et al., 2010) 

och likt O´Connors slutsatser om föräldrars önskan om att få vara aktiva samarbetspartners i 

inkluderingsprocesser (Matson, 2007). Föräldrarna berättar hur de lyssnar in och bemöter 

barnets signaler, i linje med Nilholms (2019) och Pollock et als. (2017) rekommendationer 

om lyhördhet för utveckling. Föräldrarnas berättelser skildrar, precis som Pollock et al. (2017) 

framhåller, att kontinuerlig navigering, kompenserande strategier och tid för emotionellt 

engagemang ingår i föräldraskapet vid utlandsstationering med skolbarn som har behov av 

särskilt bemötande och anpassad akademisk utformning. 

 
 Driva det som är viktigt 

 

Samtliga berättelser skildrar föräldrar som aktivt driver barnens intresse med envishet, mod, 

varma hjärtan med insikt om och expertis kring barnens växlande behov i mötet mellan deras 

egna skolsvårigheter och personerna i barnens närmaste mikromiljöer. En informant menar att 

svensk diplomati inte räcker utan aktiv inblandning är att föredra. Föräldrarna uttrycker en 

känsla av initial ensamhet tills de själva blivit trygga i hur kravställande fungerar i en ny 

kontext och hur man hittar rätt person som lyssnar in behoven, har rätt kompetens med makt 

att genomföra nödvändiga förändringar. Med tiden har de lärt sig att undvika fel människor, 

och istället införliva rätt människor i mesosystemet som kan sägas sammanfoga barnens 

behov med yttre villkor för att trivsel och utveckling ska infinna sig. Hur vägen mot 

inkludering navigeras avgörs av en rad viktiga föräldraförmågor från att bygga sociala 

nätverk, förhandla försäkringsförmåner i utlandskontrakt till att ta skolvalsbeslut baserat på 

logik och magkänsla. Olika kärnfaktorer verkar ha haft olika betydelse under olika perioder 

vad beträffar barnens inkluderingsupplevelser i social gemenskap och kognitiv utveckling. I 

överensstämmelse med Brørup Dyssegaard et al., (2013) Matson, (2007) och Berk (2013) 

framstår det som att allra viktigast för barnets trygghetsbehov är att nyfiket positivt inställda 

pedagoger uppmärksammar behoven och skapar en lärmiljö som inger tydlighet och arbetsro. 

Det är inte möjligt att avgöra från föräldrarnas beskrivningar vem och/eller när föräldrarna 

styr övervägande mot medicinskt eller socialt inriktade aspekter av inkludering. Både sociala 
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och biologiskt-psykologiska faktorer vägs in när föräldrarna antar rollen som aktiva aktörer 

för att välja skolor som har värderingar som stämmer överens med deras egna värderingar (De 

Boer et al., 2010). Lyhördhet genomsyrar berättelserna i att se barns signaler och problem, 

göra lämpliga utredningar och ta hjälp av rätt expertis, som i Rebeckas fall, guida genom 

självinsikt mot tilltro och självförmågor. Föräldrarnas svar tyder på att personal som har ett 

inkluderande förhållningssätt och förmåga att se relationellt på barnens behov där man både 

lyssnat in behoven och haft vilja, resurser och kompetens att omsätta behoven för lämpliga 

lösningar fungerar bättre överlag i enlighet med Nilholm (2019), Linikko (2009), Persson 

(2007) och Mitchell (2015). Däremot fungerar inte ensidiga specialpedagogiska perspektiv, 

och särskilt inte om perspektiven och vetenskapliga grunder står i stark kontrast mellan 

föräldrar och skola istället för att komplettera varandra (Klingberg, 2016). Att skapa samsyn 

genom positiva attityder och samarbetsvilja i mikrosystemen runt barnen förenklar 

inkluderingsupplevelserna, i enlighet med Matsons (2007) slutsatser.  

 

Processerna kräver starka familjer med mycket tid till förfogande, lösningsinriktat 

förhållningssätt, goda kommunikativa förmågor och vilja till delaktighet i barnens liv. Man 

behöver känna sitt barn och vara beredd på att ge mycket eget stöd samtidigt som man får 

möjlighet till flerspråkighet och kulturperspektiv utifrån ett friare sinne och leva mer fritt, 

avlägset från svenska begränsningar och värderingar och strömmar baserat på yta och status, 

som en förälder formulerar det. 

 

 Att göra ett bra skolval 
 

Vikten av att göra ett välunderbyggt skolval är ett genomgående tydligt budskap i studien. 

Aktiv självinkludering, mycket likt en söka-jobb-process, inleds då due diligence och 

framtidsmöjligheter skall kartläggas och beslutas om. Skolans ideologiska grund, faciliteter, 

läroplansalternativ med ökad ålder, kostnader, intagningschanser, specialpedagogiska 

anpassningar är viktiga parametrar enligt föräldrarnas utsagor. 

 

Bemötandet vid första skolbesöket har påverkat stort. Även flockbeteenden tycks ha påverkat 

då föräldrar frågar varandra, i enlighet med Nilholm (2019) som menar att lika väljer lika. Det 

framgår dock att det inte alltid blir långsiktigt optimalt att blint följa andras 

rekommendationer. Föräldrarna menar att det handlar om att orientera sig genom att ställa rätt 

frågor till rätt personer, som är både lyhörda och har beslutsmandat, vid skolbesöken samt att 
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ta referenser från andra föräldrar för att tolka både explicita och implicita budskap för att 

ansöka om en skolplats som kan fungera på både kort och lång sikt. Förväntan och verklighet 

ska stämma överens då skolor med vinstintresse vid ett första besök kan ha en tendens att lova 

mer än de kanske sedan lever upp till. Några rekommendationer som framkommer från 

föräldrarna är att läsa på om skolor, prioritera skolor som har funnits länge och som har 

kontinuitet i elever och personal med väl inarbetade strukturer. De skolor som beskrivs som 

att de har lyckats inkorporera flera grader och dimensioner av inkluderingsbegreppet är 

välutvecklade inkluderande organisationer med lång tradition och/eller en gedigen 

specialpedagogisk inriktning. Det kan ge trygghet för sårbara barn som tvingats byta miljö 

under en viktig tid av sina liv, menar några av föräldrarna. Onödiga skolbyten bör undvikas i 

största möjliga utsträckning poängteras av två av föräldrarna, medan en annan menar att om 

man hamnat fel från början kan det vara bättre att byta om man vet att man ska stanna länge. 

Skolbyten som befaras bli exkluderande kan i själva verket bli precis tvärtom i mötet med 

lyhörda och trygga lärare som bättre kunnat tillgodose biologiskt relaterade behov, menar en 

förälder. Det går i linje med Pollocks m fl. (2017) betoning om tredje kulturens barns22 behov 

av trygghet och professionellt bemötande i en otrygg men viktig period i 

identitetsutvecklingen. Flera av berättelserna vittnar om skolor som organiserats utifrån 

interkulturell kompetens där systemperspektiv och relationell syn genomsyrar hela skolans 

organisering av lärande (Nilholm, 2019). Om skolvalet inte fallit väl ut har en exkluderande 

resa tagit vid då de berörda familjerna kompenserat för besvikelser, hotat om att säga upp 

skolkontrakt, krävt rättvisa med stöd i läkarutlåtanden och/eller valt/tvingats att skapa nya 

vägar mot andra inkluderingschanser för barnet.  

 
 Förutsättningar för inkludering på exo- till makronivå 

 
Beslut som fattas inom exosystemet, av skolledning t. ex. kan indirekt ”drabba” barnet utan 

att familjerna själva varit delaktiga i beslutet (Matson, 2007). Istället gäller det att förhålla sig 

till villkoren och analysera konsekvenserna för att avgöra om man kan ”stå ut” i det som 

erbjuds eller söka andra vägar. Med ökad ålder har förutsättningarna för att nå akademiska 

mål tagit över föräldrarnas beskrivningar, och de processer föräldrarna valt att driva. Valet av 

läroplan och vad de olika valen ger för behörigheter (IB, IGCSE, A-levels eller skolornas 

 
22 Barn som flyttat mellan kulturer innan de haft möjlighet att fullt utveckla sin personliga och kulturella identitet 
(Pollock et al., 2017). 
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egna certifikat) och barnens förutsättningar för att uppnå godkända betyg utifrån dessa får 

något ökat utrymme i föräldrarnas funderingar för att kunna avgöra framtida chanser. 

 

 Skolans värderingar överensstämmer med behov 
 
Runswick-Cole (Matson, 2007) menar att inom det specialpedagogiska fältet har föräldrar 

antingen en medicinsk eller social tankemodell som utgångspunkt, även om barnets totala 

välbefinnande alltid anses som viktigast. Beskrivningarna i denna studie vittnar om att 

föräldrarna har försökt hitta skolor som både kan uppfylla barnets biologiska grunder och 

sociala behov. Sammantaget visar denna studie att föräldrarnas prioriteringar mellan 

medicinska och sociala utgångspunkter pendlar över tid utifrån barnens ålder och behov, även 

om grundegenskaperna finns kvar i mer eller mindre grad. Under den initiala fasen i landet 

eller när barnen varit små har framför allt gemenskapsaspekter för barnens behov av social 

tillhörighet prioriterats. Akademisk måluppfyllelse blir allt viktigare med ökad ålder och 

slutexamen, vilket kräver att de biologiska behoven uppmärksammas, planläggs och 

kompenseras enligt föräldrarna. Förutom att veta sin egen ståndpunkt har föräldrarna behövt 

utveckla förståelse för mer abstrakta och underliggande värden, normer, attityder och 

perspektiv som styr andras sätt att se på barnets möjligheter. Att förstå underliggande 

perspektiv som påverkar bemötande och delaktighet framstår som svårt att förbereda sig på. 

Beskrivningarna skildrar stor variation på skolans värderingar och ”andras syn” som indirekt 

styr det egna barnets inkluderingsmöjligheter på både kort och lång sikt.  

 

Utifrån vetskapen om att negativ stress är en förhöjd risk vid övergångar, immigrering och 

etablering vittnar några berättelser om att det kan bli precis tvärtom tack vare inbyggda 

mönster av sociala lärandekulturer och skolor som skapar inkluderande miljöer med 

samstämmiga värderingar för att bemöta olikhet. Några av barnens introduktionsperioder i 

Singapore gick mycket bättre än föräldrarna väntat sig, trots språkbarriärer och 

skolsvårigheter.  Beskrivningarna vittnar om några skolor som har en ursprungligt ideologiskt 

tydlig grund i medmänsklighet för utsatta människor och som kommunicerar detta till både 

barn och föräldrar. Det specialpedagogiska stödet som erbjuds på dessa skolor har ofta också 

ett mycket gott rykte om sig med väl etablerade supportfunktioner på skolorna. Det stämmer 

med vad Nilholm (2019) skriver om lyckade skolsystem och skolor som skapar 

lärandegemenskaper som både motsvarar ett gemenskapsorienterat och ett individorienterat 

synsätt.  
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 Samsyn och kompetens 
 
Det framkommer av föräldrarnas berättelser att när samsynen mellan nivåerna inom det 

ekologiska systemet bryts av en eller annan orsak kan en skola som potentiellt uppfattades 

som en inkluderande lösning i själva verket bli en exkluderande form av skolgång när 

skolornas löften om att ”we can accomodate” bryts på grund av personalbyten, 

stadieövergångar eller barnets egna mognad och förändrade behov, i enlighet med Matson 

(2007) och Nilholm (2019). Två av föräldrarnas berättelser tydliggör hur obalansen ökar 

mellan barnets biologiska grunder och kursplanernas ökning av förväntad inlärningtakt om de 

biologiska behoven inte tillgodoses. Initiala behov kan ha varit socialt trygga relationer med 

tät uppföljning, tydliga förväntningar och mycket uppmuntran, för att senare ändras till att få 

kognitivt adekvat stöd utifrån biologiska grunder på grund av ökade krav och ökat tempo för 

att uppnå akademisk måluppfyllelse för vidare studier. Detta belyses även av Klingberg 

(2016), i Matsons studie (2007) samt i Nilholms (2019) slutsatser om att negligering av 

olikhet minskar möjligheterna för verklig inkludering.  

 

Enligt föräldrarna till två av barnen har en känsla av sammanhang och kvalitativ inkludering 

uppfyllts under en längre tid på två av de internationella privatskolorna och för barnet på 

närmsta lokala skola med lyhördhet, tydlig struktur och strikt disciplin. På en skola ansvarar 

Head of Study skills för hela processen kring elever i behov av särskilt stöd från antagning, 

till klassplacering med matchande lärare, flexibilitet i extra studiestöd, ”tutors”/terapeuter, 

handledning för läraren, anpassade prov och regelbundna möten då hela teamet kring det 

barnet samplanerar framtida insatser. Skolan kan nog sägas ha utvecklat processer och 

strategier för att länka samman mikrosystem med både meso-, exo- och makrosystemen 

(Bronfenbrenner, 1979). En funktionell inkluderingsupplevelse kan kanske uppbringas på 

dessa skolor utifrån idén om föräldern som en aktiv samarbetspartner i beslut kring barnets 

skolgång, jämfört med en passiv betraktarroll (O´Connor i Matson, 2007). På en skola 

planeras alla temaområden och delkurser som en kontinuerlig process med nivågrupperade 

flexibla behovsstyrda gruppindelningar med skräddarsydd personal. Allt planeras och 

organiseras proaktivt av lärarlagen utifrån teorier om UDL, mycket likt differentierad 

undervisning utifrån det underlag av elever som skolan för tillfället möter (Wallberg, 2019). 

Det innefattar forum för kommunikation där nödvändiga förändringar genomförs vartefter 

behoven växlar i enlighet med Mitchells rekommendationer (2015). 
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Flera av föräldrarna beskriver skolor som drivs genom ett välutvecklat ledarskap, kollegialt 

samarbete med personal med öppet sinne för interkulturell och specialpedagogisk mångfald. 

Beskrivningarna vittnar om att några av skolledningarna har lyckats utveckla strukturer för 

relativt bra samsyn genom bemötande och kommunikationsprocesser och som lyckas möta 

barnens varierade behov genom att förena mikronivåns önskemål med skolans styrning och 

ledning på exonivån  - mycket likt beskrivningen av fjärde gradens nivå av inkludering 

(Göransson & Nilholm, 2014) inriktat på att bygga gemenskaper i skolan (communities) då 

alla elever kan ingå i och känna sig som en del av större gemenskaper (såsom skolan och 

klassen). Även Mitchells (2015) omfattande modell av Inclusive Education (se s. 16) har till 

stor del uppfyllts för individuella behovsplaner och anpassningar. Föräldrarna beskriver 

välutrustade ”verktygslådor” och välutbildad personal med kompetens, engagemang, tid och 

förmåga att ta emot en stor vidd av både nationaliteter, funktionsnedsättningar och 

specialpedagogiska behov. De skolorna tillhandahåller nödvändiga faktorer för att 

inkluderingsbegreppet i realiteten skall kunna göra skäl för sitt namn både pedagogiskt, 

fysiskt och socialt för de svenska barnen som går där nu (SPSM, 2019). Stundtals eller 

genomgående vittnar berättelserna om möjlighet till tid, lyhördhet och kompetent bemötande 

för att skapa social inkludering och delaktighet i det akademiska lärandet. Själva 

beskrivningen av skolans profil är inte det viktiga i valet av skola menar föräldrarna, men att 

för att på ett så tidigt stadium som möjlig förena förväntan och senare kvalitativt inriktade 

upplevelser är det bäst att gå direkt högst upp i organisationerna om inte personen närmast 

barnet lyssnar in och vill förstå. Detta betonas av både experter och föräldrar. 

 

Alla föräldrar benämner skolpersonalen vid efternamn och titel och som de mest naturliga 

kontakterna. Flera av skolorna har många titlar på stödjande personal med tydligt avgränsade 

arbetsroller och tillhörande ansvarsuppgifter. De kan erbjuda både brett och djupt kunnande 

samt specifika expertiskunskaper. Det finns gott om berättelser som vittnar om 

skolorganisationer som skulle kunna ha stora möjligheter att vara helt inkluderande i fråga om 

mänskliga rättigheter med rumslig integration och antidiskriminering med allas rätt till 

placering i högkvalitativ meningsfull skolgång i ”vanliga skolor” med jämnåriga. 

Berättelserna avslöjar dock att för få tillgång till detta kan dock godkända betyg från tidigare 

skolgång behövas, bra testresultat, föräldrars proaktivitet, ”rätt attityd” och/eller en 

ekonomiskt resursstark familj med engagemang för att förstå och driva barnens behov i flera 

led inom den ekologiska väven. Barns likvärdiga förutsättningar och skolors kompensatoriska 
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uppdrag med lika möjligheter för medborgarskap i enlighet med Sorianos et als (2017) fyra 

dimensioner för inkludering nämns aldrig i föräldrarnas beskrivningar.  

 

 Förutsättningar för inkludering på makronivå 
 
Det tar tid att flytta och etablera sig fullt ut i ett nytt land. Mycket föräldratid tas i anspråk för 

att länka ihop barnets behov med samtliga nivåer inom den utvecklingsekologiska modellen 

med landets överliggande makronivå och bildandet av strukturer. Makrosystemet handlar rent 

konkret om traditioner, ekonomi, kultur, lagstiftning, medierapportering mm som styr hur 

samhället är organiserat (Matson, 2007). Navigeringen i Singapores lokala skolsystem 

och/eller vinstdrivna internationella skolmarknad med underliggande ideologiska grunder är 

ingen enkel tolkningsprocess för föräldrarna. 

 
 Att veta vad man får 

 

Det framgår både av experterna och föräldrarna att det lokala skolsystem är transparent och 

tydligt i både inkluderande och exkluderande riktning med testförfaranden och MOE som styr 

lokalbefolkningens elev- och lärarplaceringar. Som inflyttad svensk finns inget likhetstecken 

mellan definitionerna likvärdig utbildning och ”en skola för alla” - än mindre om barnet har 

behov av specialpedagogiska anpassningar. ”Man får vad man är beredd att betala för och vad 

landet har bestämt för regler”, menar Björn. Jämställdhet, jämlikhet, likhet får en annan 

innebörd som initialt kan ge en känsla av kulturchock och kulturell obalans (Pollock et al., 

2017). Några singaporianska specialskolor (särskiljande/särartsskolor enligt Nilholm, 2019) 

och ett fåtal mindre internationella skolor uttalar tydligt sin expertis-inriktning samt vilken 

kompetens som skolan kan erbjuda och vilka som är välkomna. De kallar sig olika namn som 

Special Need´s schools, Integrated eller till och med Inclusive Schools men tar ändå enbart 

emot elever inom en viss funktionsvariation. 

 
Inom det privata skolspåret avslöjar berättelserna att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 

skaffa sig en tillräckligt god överblick om antagningschanser, vad man betalar för och vad 

man senare får. Övergripande dilemman för föräldrarna i studien handlar om paradoxen 

mellan öppenhet om barnets behov och skyddande av barnets integritet, eftersom man i förväg 

inte vet hur informationen kommer att tolkas och användas. Föräldrarna önskar att de kunnat 

vara helt öppna om barnens behov vid skolbesök och skolansökningar för långsiktigt lyckade 

lösningar. De har vetskap om att låga testresultat, tidigare dokumentation om barns diagnoser 
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eller att barnen erhållit särskilt stöd i sin tidigare skola kan användas i negativ bemärkelse och 

resultera i nekad skolplats både i de lokala (testförfaranden krävs för SEN) och privata 

skolspåren – men det är inte säkert att det blir så. Rätt attityd under en intervju kan räcka 

menar Karolina. Föräldrarna visar en tendens att vara öppen med barnets styrkor och behov 

från start kan ändå vara bättre än att dölja svårigheter man redan känner till. Obalansen mellan 

förväntad inkluderingsupplevelse och den faktiskt upplevda inkluderingskvaliteten går i linje 

med dilemmaperspektivets mening om att skolor är mer eller mindre inkluderande, men kan 

aldrig iscensättas fullt ut och är inte heller tydligt kommunicerat (Nilholm, 2019; Clark et. al, 

1998). Inga garantier finns, men goda möjligheter finns också enligt familjernas långsiktigt 

övervägande positiva erfarenheter. 

 

 Hantering av perspektivkrockar  
 
Att förstå bemötande parts syn på specialpedagogiska behov framgår, enligt beskrivningarna, 

som svårt att förbereda sig på. Ensamhetskänslor, osäkerhet och ambivalens råder i 

föräldrarnas och barnens livsvärldar med en interkulturell blandning av pedagogiska och 

specialpedagogiska perspektiv. Det går aldrig i förväg veta vad ”den andre” har för 

värdegrund, men förståelsen utvecklas med tiden om man är aktivt involverad menar 

Karolina. Makrosystemens värderingar påverkar indirekt i individuella möten med läkare t.ex. 

Okunskap, stigma och fördomar kan resultera i att individer skuldbeläggs och kritiseras 

(Nilholm, 2019), både i media och i skolornas antagningsprocesser. Det kan ge långtgående 

negativa konsekvenser för ett barns utveckling (Bronfenbrenner, 1979). Karolinas berättelser 

ger flera exempel på att ett negativt riktat biologiskt-psykologiskt perspektiv fortfarande 

dominerar på flertalet singaporianska läkarpraktiker och i medierapporteringen, medan många 

internationella skolor tycks ha sin grund mer utifrån relationella systemteorier inspirerade från 

de västerländska ursprungsländerna skolorna härstammar från.  

 

Föräldrarna är noggranna i sina val av pediatriker, både för att skydda och hjälpa. Förnekelse 

och att negligera ”magkänslor” medför att man inte kommer vidare vare sig man bor i Sverige 

eller någon annanstans i världen menar Helene i enlighet med Klingbergs forskning (2016). 

Att barnen fått möjlighet att kartlägga styrkor och svårigheter har varit en central vändpunkt i 

samtliga föräldraberättelser. Biologisk-psykologiska perspektiv kan användas för att söka 

förstå grundläggande orsaker till symptom och för att bygga vägar framåt utifrån noggranna 

utredningar då styrkor och svårigheter kartläggs och synliggörs (Klingberg, 2016). Ju tidigare 
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desto bättre för att få självinsikt, rätt stöd och hjälp innan puberteten påbörjas (Berk, 2013). Ju 

senare desto sämre eftersom ungdomarna själva blir medvetna om sina kognitiva förmågor 

och tenderar att bli mindre nöjda med sina resultat inom vanlig klassrumsundervisning 

(Brørup Dyssegaard et al., 2013). Dessa grunder används effektivt i Singapore för snabba och 

noggranna utredningsprocesser och tidiga behandlingsprogram som genomförs av privata 

aktörer med vinstintresse.  

 

Ensidigt kritiska perspektiv, som bekräftar allas rätt till gemenskapen kan däremot leda till att 

problem inte tas på allvar och grunden till skolproblemen förminskas (Klingberg, 2016). Det 

förekommer inte i någon berättelse från Singapore, utan snarare tvärtom att familjerna 

uttrycker ett tydligt delat ansvar mellan skola och familj för att barnen ska få bibehålla en 

plats i skolgemenskapen. Behoven skall balanseras in i skolornas högt ställda förväntningar 

och krav. Berättelserna vittnar om rakryggade föräldrar som tvingas agera försvarsadvokater 

för barnen i vilket skolsystem de än befinner sig i.  

 

 Tid och kommunikation för att förstå 
 

I samtliga intervjuer framgår att föräldrarna tycker sig ha mer tid och närvaro till förfogande 

både för barnen och för att ta reda på strukturella förutsättningar efter flytten. Med tid föds 

vilja och motivation och möjlighet att genomdriva förändringar. Framför allt är det tid för 

kommunikation som nämns. Kommunikation förälder-barn, förälder-förälder (som par), 

förälder-förälder (i grupputbildningar gällande diagnoser eller barnbemötande, coffee 

mornings, meet ups t.ex.) förälder-vän, lärare-förälder, rektor-förälder, barn-lärare, kurator-

barn, kurator-förälder, förälder-psykolog, läkare-förälder, terapeut-förälder, speciallärare-

förälder ger förutsättningar och möjligheter för barnet – teamet runt barnet då mikrosystem, 

mesosystem och exosystem länkas samman med landets i övrigt dominerande 

värdegrundsaspekter (makro) (Matson, 2007). Att utbyta erfarenheter med stöttande kloka 

kunniga förstående personer betonas i alla samtal. När kommunikationen och 

kommunikationsvägarna fungerar för att länka samman relationer till samsyn inom hela den 

ekologiska väven och perspektiv runt barnet, fungerar det också för barnen. Och tvärtom när 

kommunikationskedjor bryts eller avsikter är oförenliga. 
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 Dilemmaperspektiv 
 
Enligt dilemmaperspektivet är det inte möjligt att lösa utbildningssystemets grundläggande 

uppgifter på ett helt tillfredsställande sätt (Nilholm, 2019). Dilemmaperspektivet kan dock 

användas för att synliggöra hur biologisk-psykologiska, kritiska och relationella perspektiv på 

specialpedagogik kan kontrastera och komplettera varandra. Föräldrarna har balanserat etiska 

och demokratiska dilemman i mötet mellan barnens behov av inre motivation och lust att lära 

med olika system- och organisationsrelaterade (ovissa) premisser för inkludering/exkludering 

när de bytt land och miljö. Om verksamheterna själva har omfattande insikter i hur de tre 

övergripande teoretiska perspektiven samspelar i varje personligt möte, varje beslut och varje 

lärsituation finns en bra grund att bygga empiri-utvecklingen mot visionen att utvecklas till 

”fjärde graden av inkludering” (Göransson & Nilholm, 2014) eller Mitchells modell (2015) 

som beskrivs mycket kortfattat i bakgrundsdelen. Att som förälder hitta strategier för att ta 

upp etiska och demokratiska faktorer vad gäller balansen mellan behov och förutsättningar 

verkar vara avgörande för att skapa framåtsträvande barn. Genom perspektivet finns möjlighet 

att kommunicera hur skolan kan balansera föräldrars och elevers förväntningar och behov 

med skolans förmåga att möta behoven - eller inte. Kunskapsutbytet klarlägger vad man kan 

förvänta sig från just den skolan.  

 
 Metoddiskussion 

 

Studien utgår från kvalitativa förståelseformer då en flera legitima tolkningar påverkats av 

mig som författare. Kravet på objektivitet omfattar inte denna studie då olika uttolkare hittar 

olika innebörder i samma intervju (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har dock ansträngt mig för 

att visa att tolkningarna inte bygger på stereotypa uppfattningar eller lättillgängliga slutsatser 

(Bryman, 2009) men risken för tendentiös subjektivitet finns alltid närvarande om tolkaren 

omedvetet ändå enbart lägger märke till saker som stödjer den egna uppfattningen, tolkar 

selektivt och väljer ut yttranden som stöder den sidan (Kvale & Brinkman, 2014). Balansen 

och makten ligger inom forskarens ansvarsområde och urvalet av informanter (Goodson & 

Sikes, 2001). Jag hade ett positivt urval av informanter, vilket troligtvis avspeglas i studiens 

resultat eftersom gruppen föräldrar som deltog skulle kunna beskrivas som driftiga och 

lösningsorienterade familjer med ett ”svenskt barnrättsperspektiv” som grund. Hur studien 

och dess resultat påverkar andra när den presenteras är ett etiskt dilemma som skall beaktas, 

då läsaren troligtvis kontrasterar och jämför sitt eget liv. Min förhoppning är att man som 
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läsare tar med sig de konkreta tips som finns och navigerar mot lösningar efter bästa förmåga, 

mellan stunder av dilemman och uppgivenhet, som är en del av dessa liv.  

 

Att välja både Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ihop med de fyra övergripande 

specialpedagogiska perspektiven tillsammans med tematisk analys och ett övergripande 

obeforskat område bäddar för överlappning mellan teman och brist på väl separerade teman 

(Braun & Clarke, 2006). Ambitionen att separera bemötande- och delaktighetsaspekter i 

delade teman, med bemötande relaterat till sociala aspekter och delaktighet till akademiska 

och kognitiva teman, fick jag dock ge avkall på eftersom berättelserna avslöjade att detta är 

tätt sammanvävda teman. Med ett inkluderande bemötande skapas delaktighet och tvärtom. 

Min förhoppning är att analysen blivit tydlig nog för att proaktivt belysa viktiga mönster, 

många aspekter och dimensioner om förutsättningar för inkluderingsupplevelser med 

specialpedagogiska behov i en utländsk kontext. Det hade varit intressant att utvidga studien 

med föräldrar från andra länder och med annan bakgrund för att få större kontraster.  

 

 Efterord 
 

Syftet med studien i sin helhet har varit att, utifrån de intervjuade experternas och föräldrarnas 

erfarenheter, beskriva några svenska barns förutsättningar för inkludering med 

specialpedagogiska behov i Singapore. Berättelserna skildrar att inkludering tolkat ur ett 

föräldraperspektiv utgår från individorienterade tolkningar. Föräldrarna, som experter på sina 

barn, vill själva ha beslutsmandat över när balansen mellan barnets behov och yttre 

förutsättningar är i rimlig balans för en positiv identitetsutveckling. Inkludering enbart som 

placeringsdefinition accepteras varken från föräldrarna eller skolorna själva och stämmer med 

flera forskares slutsatser om icke godtagbar kvalitet på inkluderingsupplevelse (t.ex. Mitchell, 

2015; Nilholm, 2019; Hedevåg, 2016). Det framkommer också att gemenskapsorienteringen 

av inkluderingsbegreppet med lyhört bemötande och inkluderande förhållningssätt är viktigast 

för både barnens och föräldrarnas känsla av tillhörighet i ett nytt land. Utifrån experternas 

beskrivningar om makrosystemets icke inkluderande tradition i landet samt bristen på 

transparens i skolornas antagningsprocesser, är det inte svårt att förstå vilka utmaningar 

föräldrarna ställts inför i att smidigt väva samman barnets mikrosystem till ett utvecklande 

samspel med samtliga nivåer i den ekologiska utvecklingsmodellen i en främmande 

skolkontext. Pusslet har tagit mycket tid i anspråk, vilket också nämns av föräldrarna och syns 

på den konstant höga nivån på den lila linjen på samtliga tidslinjer. 
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Föräldrarna har svårt att med exakthet beskriva vad det är i skolornas diskurser och strukturer 

som gör att skolorna lyckats skapa en samsyn om att utbildning är viktigt. Det omfattar både 

landets och skolornas kultur, och framstår som en viktig ingrediens i att barnen i studien trots 

sina egna utmaningar mestadels trivs och utvecklas överlag. Föräldrarna nämner att 

skolkostnaderna är höga, resurser finns och att det finns en inbyggd respekt för 

lärarprofessionen och bildning, men någon exakt beskrivning kan inte denna studie ge. Flera 

av föräldrarna nämner hur de uppskattar att tid frigjorts sedan de flyttat utomlands för att 

aktivt och nära kunna delta barnens skolaktiviteter för att bättre förstå underliggande 

perspektiv och värderingar barnen möts av. Med tiden har de lärt sig vilka vägar man skall gå 

för att få ökat gehör för barnens behov när det varit nödvändigt. Kanske ligger det något i att 

föräldrarna får ökad tid för samarbete med skolan? Föräldrarnas expertis om barnet lyssnas 

ofta in och tillgodoses i en vinstdriven skolmarknad. Men någon villkorslös inkludering ur ett 

likvärdighetsperspektiv där skolorna anser sig ha ett kompensatoriskt uppdrag karaktäriserar 

dock inte inkluderingsdefinitionen i Singapore. Ett stort kompenserande föräldraarbete kan 

istället identifieras från föräldrars håll för att barnets behov av både välmående och 

akademisk progression skall hamna i relativ balans med skolornas höga förväntningar på 

uppförande och akademiska mål.  

 

Ingen av föräldrarna i studien fokuserar ensidigt på medicinska eller sociala aspekter av 

inkluderingsbegreppet. I deras berättelser vävs barnens behov kontinuerligt samman med yttre 

omständigheter och situationer. Om teori och praktik ska mötas i en subjektivt upplevd både 

funktionell och upplevd känsla av inkludering med välmående barn och positiv kognitiv 

utveckling bör de tre eller fyra övergripande specialpedagogiska perspektiven både 

uppmärksammas och tas på allvar i samtliga led i den ekologiska modellen för var och en och 

tillsammans på skolan (Bronfenbrenner, 1979; Berk, 2003; Matson, 2007 m.fl.). Både 

självinsikt, självreglering och yttre anpassningar i stimulans och adekvat stöd måste finnas 

med. Inkluderande processer och strukturer för personligt bemötande kan enligt föräldrarna 

realiseras om tid, kompetensutbyte och resurser finns. Att negligera biologiska, psykologiska 

och medicinska grunder leder inte enligt någon av föräldrarna till barnens utveckling, men 

uppmuntranskulturer som utgår från lyhördhet om barnens behov med sikte mot proximala 

utvecklingszoner däremot.  

 

Kravet på anonymitet mellan föräldrarna i studien har upphävts av föräldrarna själva eftersom 

en önskan fanns om att starta ett stödjande nätverk som kan användas för att tipsa och stödja 



 

 80  

varandra i specialpedagogiska frågor och skolfunderingar. Detta är nog studiens viktigaste 

resultat, men fanns inte med i mina initiala tankegångar. 

 

Det blir intressant att följa inkluderingsutvecklingen framöver, då vi ser hur beslutsfattande 

makthavare strukturerar skolväsendet i Singapore samt hur de privata skolmarknaderna 

utvecklas. Det kommer att visa hur inkluderingsrörelsen utvecklas i landet. Singapore har en 

hel del stigma och negativa fördomar grundat i ett bristperspektiv att hantera, men ingen vet 

ännu hur ett resultatorienterat och handlingskraftigt land med ökad betoning på humana 

perspektiv styr sin skolutveckling. Kanske fortsätter de sin ”tysta skolrevolution” i enad linje 

för inclusive education med kvalitetssäkrade vägar för fler talanger för att locka till sig de 

bästa i världen? Vidare forskning skulle kunna vara att utvidga studien med föräldrar även 

från andra länder för att få större kontraster på vad som uppfattas som inkludering samt att 

titta närmre på goda exempel av fungerande inkluderingspraktiker och hur dessa mer konkret 

organiseras. 
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1 

 
 

Singapore 10 feb 2019 
 
 
 
Hej förälder/föräldrar 
 
 
Tack för att du har anmält ditt intresse till att delta i mina intervjuer. Det var ett tag sedan du 
blev tillfrågad första gången och jag hoppas att du fortfarande är intresserad. Nu är det 
äntligen dags att börja med själva intervjuerna. 
 
Jag skriver min masteruppsats i specialpedagogik vid Linköpings universitet. Uppsatsen 
belyser utlandssvenska föräldrars syn på barns skoltillvaro. Det finns väldigt lite skrivet inom 
området utlandssvenskar och barns specialpedagogiska behov, vilket gör att det är ett viktigt 
område att belysa. Hur löser man skolgången för barn med specialpedagogiska behov vid 
utlandsflytt? Vad behövs för att det ska fungera, och vad är faktorer som gör att det inte 
fungerar eller försvårar skolgång utomlands? 
 
Samtliga intervjupersoner, tillhörande familjemedlemmar och skolor kommer att vara 
anonyma och de inspelade intervjuerna kommer enbart att användas i uppsatsens syfte. Du/ni 
kan avbryta medverkan när som helst under hela uppsatsprocessen. 
 
Tid och plats bestämmer vi när du besvarat detta mejl. Då kan jag även berätta mer om 
studiens inriktning och besvara frågor eller funderingar. Hoppas att du vill ställa upp och att 
jag kan höra av mig för att bestämma tid. Jag är tacksam om du besvarar detta mail före 22: a 
februari så att vi kan planera in tid för samtal. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Åsa Thorling 
Asa.thorling@gmail.com 
+65 XXXX XXXX 
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Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
Intervjuguide experter 
 

Information on the purpose of the study.  

 

1. Could you give me an insight on the field of Special Need´s Education in Singapore? 

 

2. If an expat family has a child with special needs, how should they come about when 

choosing a school in Singapore? 

 
3. Is there anything specific you should think about if you come from Europe?  
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Bilaga 3 
 

 

 

 

Intervjuguide föräldrar 

 

Information om studiens syfte 

 

För att fånga kärnfulla aspekter använde jag stora vida frågor till tidslinjerna med reservfrågor 

som uppföljning om det skulle behövas. 

 
1. Singaporepricken: Kan du berätta om hur det går för ditt barn i skolan här i 

Singapore? 
Har det varit så hela tiden? 
Berätta om ditt barns styrkor, egenskaper, intressen och förmågor. 
Behov av anpassningar och bemötande på skolan? Hur bemöts och tillgodoses behoven, eller inte? 
Hur ser man på föräldrars delaktighet på skolan där ni går? Om ni är delaktiga, hur går det till? 
Vad skulle du säga är avgörande arbetssätt/verktyg för att ditt barn ska lyckas?  
Får han/hon förutsättningar att visa sina begåvningar och blir han/hon bedömd på ett rättvisande sätt?  
Hur tänker du om framtida skolval för ditt barn. Vad är viktigast för att han/hon ska lära sig, trivas och utvecklas? 
Hade ni ändrat ert val om ni fick välja om? 
 
 

2. Hur gick ni tillväga när ni valde skola här i Singapore och vad fick er att välja den 
skola ni valde?  

 
 

3. Om du ser på stora skillnader på ditt barns skolerfarenheter nu med andra 
skolor/länder, när tror du han/hon trivts bäst och vad berodde det på? 
När har det varit sämst och varför? 
Vad har blivit enklare i och med flytten/utlandsboendet? 
Vad har blivit svårare i och med flytten/utlandsboendet? 
Skulle du säga att det är någon skillnad på hur man ser på specialpedagogiska behov här jämfört med i Sverige? 
Är det något du skulle ha velat veta innan ni ”flyttade ut” från Sverige? 
Har du upplevt det som enklare eller svårare för ditt barn i och med flytten ifrån Sverige (om man bortser från språkliga faktorer)? 
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Bilaga 4 
 
 
 
 
 
Några utlandsorganisationer, nätverk och boktips 
 
 
För svenskar utomlands, skolrelaterat 
 

• SOM-institutet 
• SVIV Svenskar i Världen 
• SMUL Svenska som modersmål utomlands (Facebook) 
• SMUL-gruppen om inlärningssvårigheter & flerspråkighet (Facebook) 
• Svenska IB-föräldrar utomlands (Facebook) 
• SUF Svensk Utlandsundervisnings Förening (Facebook) 
• Svenska skolor (heltid eller komplementär kursplan) på ett flertal orter utomlands, 

finns på Skolverkets hemsida 
• SWEA Swedish Women Education Association (forum på Facebook för flera länder 

och städer i världen) 
• Svenska ambassaden i respektive land 

 
 
Facebook-grupper med relation till Singapore, skolval och specialpedagogik (men var 
försiktig med hur du uttrycker dig på sociala plattformar då lagen i Singapore ändrats för att 
skydda mot fake news) 
 

• Honeykids-ASIA 
• Singapore Expat Schooling Forum 
• Singapore Expats in Local Schools   
• Svenskar i Singapore 
• SWEA Singapore officiell samt ett privat forum för medlemmar i SWEA Singapore 
• Svenska skolan i Singapore 
• Sassy Mama Singapore 
• SSNAP Singapore Special Needs and Parents (Facebook-grupp) 

 
 
Bra guider om flerspråkighet är till exempel 
 

• Colin Bakers (2004) A Parents´ and Teachers´ Guide to Bilingualism.  
• Om tredje kulturens barn finns ”flyttbibeln” Third Culture Kids: Growing Up Among 

Worlds (2017) av David Pollock, Ruth Van Reken and Michael Pollock.  
• För svenska föräldrar finns Monica Bravo Granströms bok I Love svenska om 

flerspråkighet och utlandssvenska barn.   
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Bilaga 5 
Checklista att välja skola: 
 
10 generella frågor som gäller alla barn och som ni kan ställa er själva samt fråga Admission 
Office på skolan om. Detta gäller om ni har möjlighet att välja skola i länder som har en fri 
skolmarknad som i Singapore. Var och en väljer vad som kan vara relevant för respektive 
familjeplan och situation. Många familjer går enbart på rekommendationer, vilket kan fungera 
alldeles utmärkt som enda källa. 
 
För Singapore finns Expat Living´s School guide och Mini Guide, Honeycombers m fl. att 
hitta berättelser, beskrivningar mm. I frågeforum och Facebookgrupper som kan nämnas ur 
svenskt perspektiv är Svenskar i Singapore, SWEAs faddrar för skolbarn i olika åldrar, 
Svenska skolan i Singapore eller aktivera dig i SWEA Singapore eller Svenska skolan så 
utvidgas nätverket snabbt. Flera företag har HR-avdelningar som kan hjälpa till på plats 
också. 

• Hur ser kö-situationen ut? Vilka skolor har ditt barn möjlighet att bli antagen på, och 
till vilken kostnad? Enbart ansökningsavgifter varierar från 0 till 80 000 skr år 2019. 

• Hur ser skolåret ut? När är det lov och när bryts skolåret och hur styrs beslutet om i 
vilken årskurs mitt barn placeras? Jämför olika alternativ. Vad blir fördelar eller 
nackdelar för ditt barn? Se holistiskt och långsiktigt. 

• Vilken slags läroplan passar bäst för barnet, familjen och livsplanerna framöver? Det 
finns ett stort urval läroplaner. Vilken läroplan som passar barnets egenskaper bäst 
samt underlättar både denna flytt samt eventuell fortsättning till annat land eller på 
en annan skola varierar med kort- och långsiktiga familjeplaner och bör revideras 
vartefter omständigheterna förändras. Olika länders läroplaner har olika fokus, även 
läroplaner med globalt fokus finns att tillgå. 

• Ligger skolan enkelt till i förhållande till hem och arbete med tanke på kollektivtrafik 
och skolbussarnas turscheman? Fråga i olika lokala Facebook-grupper innan beslut. 

• Vad har skolan för profil och ideologisk grund? Vad är speciellt för den här skolan? 
Vad erbjuds i övrigt gällande omvärldskunskap och lärande i andra länder t. ex.? 

• Hur stora klasser har skolorna och hur hög lärartäthet är det på vår urvalslista? Vad 
säger andra föräldrar? Fråga i sociala forum för ”expats”. 

• Vilka språkval erbjuds? Är det obligatoriskt, och är det en fördel eller nackdel för vårt 
barn? Finns svenska som modersmål i närheten eller på skolan, om det är viktigt för 
er? Hur håller ni igång skriftligt och akademiskt ordförråd i svenska om 
utlandsvistelsen blir lång och det behövs betyg för att få behörighet till nästa steg 
(behövs för svenska gymnasiestudier samt universitetsstudier i Sverige)? Hur 
fungerar introduktionsprogrammet för barn som inte kan undervisningsspråket? 
Finns det möjlighet att komma in på skolan om man inte kan språket? Görs 
intagningstester för detta? Hur går dessa till? 

• Finns det passande After School Activities/Extra Curriculur Activities för mitt barn? 
Kostnader, tider och transporter? Breddar aktiviteterna mitt barns sammanlagda 
lärandeerfarenheter? 

• Vilka faciliteter finns för sport och aktiviteter, både utomhus och inomhus? Titta på 
flera skolor och jämför. 

• Hur går kommunikation med skolan till samt hur ser man på föräldramedverkan 
under skoltid? Vad är viktigt för er? Många skolor har stort fokus på 
föräldraengagemang med kurser och aktiviteter även för föräldrar. 
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Bilaga 6 
 
 
 
Frågor som kan vara intressanta att addera och notera vid skolbesök men även fråga 
rektor, lärare, föräldrar och kringpersonal om du har barn med mer specifika behov? 
 
 
Forum i Facebook för specialpedagogiska frågor kring skolor i Singapore SSNAP. Inget 
kritiskt mot Singapore kan skrivas i dessa forum så var medveten om att den kritiska 
granskningen måste man ta reda på på annat håll. 
 
 

• Hur fungerar ”Learning support” på skolan och hur ser man på barn som har extra 
utmaningar för att lyckas i skolan? Vilka stödfunktioner finns att tillgå? Var medveten 
om att flera skolor inte tar in barn som har haft särskilt stöd tidigare medan andra 
gjort det till en specialitet. Samtliga föräldrar i intervjuerna betonar vikten av att vara 
taktisk, men också lagom öppet beskrivande för att hitta det bästa långsiktiga 
alternativet för barnet. 
 

• Hur ser lokalerna ut? Är det öppet och mycket spring och stora fönster om ditt barn 
behöver lugn och ro? Finns det platser för återhämtning? 

 
• Var äter man och hur går det till? Vad behöver ditt barn för att kunna äta? De flesta 

barn har medhavd lunch med uppvärmningsmöjligheter eller skolbespisningar där 
man köper mat. Matsalssituation kan upplevas som ”kaotisk” för en nyinflyttad 
svensk. Fasta platser, ”fem tysta minuter”, ljudplattor i taket, mysdekorering samt 
salladsbuffé med ekologiska alternativ är sällsynta företeelser. 

 
• Hur tar vi välinformerade och rationella beslut underbyggda av logik och magkänsla? 

Tror vi på det här? 
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Bilaga 7 
 
Råd till er som funderar på att flytta utomlands (som svensk till Singapore som expat i 
det här fallet) och välja skola för barn med specialpedagogiska behov (och alla andra 
också). 
 

1. Om ni misstänker att ert barn och er familj skulle ha glädje av att göra en psykologisk, 
logopedisk och/eller pedagogisk utredning på modersmålet, gör det innan ni flyttar 
om det går eftersom svensk kompetens varierar ute i världen och barnets bristande 
förmågor i ett nytt språk medför svårigheter i att tolka resultaten. Fundera dock 
igenom hur dokumentationen ska gå till inför försäkringsfrågor och skolors 
intagningskrav. 
 

2. När ni väl är utskrivna ur Sverige ligger hela ansvaret på familjen om inte företaget 
kan stötta i processerna kring skolvalsfrågor. Vissa företag tar hjälp av flyttkonsulter, 
vilket kan vara till stor hjälp och underlätta mycket. Använd etablerade nätverk eller 
bygg upp nätverk i sociala medier både innan och efter flytten. Leta länkar på nätet 
om relocation för att få tillgång till internationell skol-expertis. SVIV (Svenskar i 
Världen), SMUL-gruppen på Facebook (Svenska som modersmål utomlands), SUF 
(Svensk Utlandsundervisnings Förening och svenska skolor utomlands), BUS (inom 
SWEA, Barn utomlands och svenska språket) kan vara bra nätverk att börja med. Om 
ni misstänker skolsvårigheter av något slag är det bästa att göra utredningar innan 
flytten så att dessa kan genomföras på barnets modersmål. Däremot kan man vara 
försiktig med att få diagnoser på papper då det kan bli problem att teckna 
försäkringar samt att vissa skolor drar öronen åt sig. 
 

3. Om man ska flytta till Singapore och har barn som behöver extra hjälp eller 
specialanpassade lösningar är det inget snabbt avklarat beslut. I Sverige där det är 
mycket fokus på lek under de tidiga skolåren kan det bli en chock att integreras i ett 
högt skoltempo där Early Interventions är utbrett redan från småbarnsåldern och 
skolan föreslår att olika utredningar bör genomföras. Det går inte att bara flytta hit 
och hoppas på det bästa och att allt löser sig på plats. Efter ett tag finns risk att man 
inser hur stora kostnader det innebär med specialpedagogiska behov när skolorna är 
privata och oftast fungerar som vinstdrivande företag. Det kan bli oerhört kostsamt 
för familjen i efterhand. Man behöver undersöka både sitt kontrakt, försäkringar och 
skolorna noga innan man tar beslut om att flytta eller stanna kvar i Sverige beroende 
på barnets nivå av behov. I europeiska länder är vi vana vid att behoven täcks av 
staten, men i Singapore behöver man veta vad som ingår i arbetskontraktet och vad 
försäkringarna täcker. Skolornas service varierar enormt. Fler och fler får 
anställningar på lokala kontrakt, och en lokal skola kan bli aktuellt att överväga.  

”Det är en stor skillnad här. Här får du vad du betalar för och i Europa får 
du det som erbjuds lokalt. Här kan föräldrar ändra om de inte är nöjda och 

hitta någon annan. I Europa finns mindre möjligheter att välja, färre 
privata skolor där, större valmöjligheter här i Singapore som expat. I 

England t.ex. förväntar du dig att skolan ska erhålla all service barnen 
behöver här kan du egentligen inte förvänta dig någonting i den 
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bemärkelsen. Du får hitta dina egna behandlingar, program, handledning 
mm. Det är ditt ansvar som förälder, inte skolans” 

 
4. Gå med i Facebook-grupper för att ställa frågor innan ni bokar skol-besök och/eller 

går på Öppet hus. Svenskar i Singapore, SWEA Singapores faddrar för respektive 
skola, SSNAP (Singapore Special Needs and Parents), Singapore Expat Wives m. fl. 
Svenska skolan, Sassymamasg.com. Expatliving.sg har en guide om internationella 
skolor och Honeythehoneycombers.com har mycket information att titta igenom och 
länka vidare i. Alla skolor säger att de är inkluderande, men i verkligheten är det i 
väldigt olika grad. Ingen skola marknadsför sig som ”special needs´ school” eftersom 
alla vill ha en bra blandning, men många har bra och flexibla lösningar. De allra flesta 
är nöjda med sina skolval. 
 

5. Utifrån ovan efterforskningar är det dags att ta kontakt med skolor och boka besök. 
Åk runt och besök skolor för att se vad de kan erbjuda och få en känsla för hur 
genuint intresserade de är eller inte. Detta är viktigt för att kunna ta väl grundade 
beslut både ekonomiskt och med magkänsla och för att nå hållbara och bra 
överenskommelser med skolan ni bestämmer er för.  

 
6. Titta också på hur möjligheterna ser ut för att hålla svenskan igång. Svenska skolan i 

Singapore finns på Stamford American International School (SAIS) i dagsläget (2020). 
Om åren utomlands blir fler än pplanerat kan det bli en utmaning att utveckla ett rikt 
ordförråd inom olika ämnesområden, stavning, grammatik och sätt att formulera sig i 
skrift. Svenska Distans och SMUL-akademin är andra alternativ, eller att hitta en 
privat svensklärare om det finns någon aktiv i Singapore när man är där. Från årskurs 
6 erbjuder Sofia Distans både enskilda kurser i svenska och i ett flertal andra ämnen 
om man tror att barnet orkar med det ovanpå de i övrigt krävande studierna i 
Singapore. För behörighet till svenskt gymnasium krävs godkänt betyg i svenska från 
årskurs 9, vilket Sofia Distans har betygsrättigheter för. Gymnasiestudier i svenska 
kan man läsa via Hermods eller Global Svenska t.ex. för att få universitetsbehörighet. 
Ett annat alternativ är att göra TISUS-testet som ges två gånger per år mot en 
kostnad. Det finns en del bidrag och stipendier som man kan söka för svenskastudier 
beroende på föräldrarnas härkomst och vilken form av utlandskontrakt man har. 
 

7. Att bli tvåspråkig och utveckla en internationell identitet i ett globalt perspektiv är 
fantastiskt tycker alla föräldrarna i studien. Två- och flerspråkighet har som sagt 
många andra fördelar. Att ta beslut om utlandsflytt innebär andra fördelar än de man 
kanske tänkte sig innan, men ett hållbart skolval för barnet underlättar mycket för 
tiden i utlandet. 

 
  



 

 96  

Bilaga 8 
Vad har fungerat dåligt för dessa barn och föräldrar? 
 

• Att inte vara lyhörd på barns egna upplevelser av misslyckanden. 
• Att fortsätta låta barn misslyckas (barn lär sig av att lyckas, de är för små för att själva 

förstå orsaker till varför de misslyckas). 
• Att välja skola enbart utifrån rykten eller att välja för fort utan att ha pratat med rätt 

personer. 
• Ensidiga perspektiv som inte används för att komplettera andra. 
• Envägs krav på respekt. 
• Fel medicin och/eller fel dos samt brist på tät kommunikation med pedagogisk 

personal i direktkontakt med barnet under inställningsperioden av ny medicin. 
• Stökig arbetsmiljö. 
• Otillräckligt med tid och resurser. 
• Otydliga arbetsbeskrivningar eller ansvarsfördelningar på skolan. 
• Okunskap, skuld och skam. 
• Disciplin och klander om man inte proaktivt kommunicerat förväntningar eller byggt 

en hel social kultur som smittar av sig på nya. 
• Att välja skola enbart utifrån admissions office eftersom ”i teorin kan få vad man 

önskar så länge man har pengar”, men hur processerna och kommunikationen 
fungerar mellan olika professioner efteråt är svårt att få en uppfattning om på stora 
skolor i ett land med stor in- och utflyttning vad gäller både barn, föräldrar och 
personal. 

• Ouppdaterade professioner som på okunskap levererar stereotypa uttalanden 
grundat på klanderinstinkt och bristperspektiv som resulterar i skuldbeläggande 
kommentarer (och även rena utskällningar inför andra) samt dåligt självförtroende. 

• Läxläsning hemma efter skoltid för barn med npf-problematik eftersom 
energinivåerna är slut och mest leder till bråk och dåliga relationer i hemmet. 

• Föräldrar som inte får tillgång till kurser om npf-variationer om hur man kan hantera 
sina barn bättre. 

• Att göra utredningar i Sverige (i denna studie) eftersom kampen om att först få göra 
en utredning och sedan få instanserna att komma överens om vem som har ansvaret 
för att det blir gjort gör att allt drar ut på tiden. Båda utredningarna som gjordes i 
Sverige tog två år från att mammorna larmande skolan tills att de blev klara (trots 
medicinsk bakgrund och ”rätt kontakter”). 

• Att göra utredningar utomlands om inte det akademiska språkglappet hämtats ikapp. 
• Känsla av ensamhet i sina observationer och magkänslor. Partners och släkt som inte 

ser eller vill se barnets faktiska behov och som fastnat i förnekelsetendenser. 
• Att värdera diagnoser. 
• Att inte vara öppen med behoven från början (med risk för att inte komma in, men 

fungerar inte i långa loppet enligt dessa få exempel). 
• Digitalt lärande med holistiska temaområden i kombination med stora krav på 

självständighet för omogna barn med låg självregleringsförmåga. 
• Stora klasser med högt tempo och höga krav (för en av deltagarna i studien, men 

tvärtom för ett annat barn med särskild begåvning). 
• Orättvisa grunder som skolor antar och relegerar elever på. 
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Bilaga 9 
 

Vad har fungerat bra enligt dessa barn och föräldrar? 
 
• Inkluderande förhållningssätt i bemötande och åtgärder. 
• Familjer som är kapabla att hantera besvärligheter. 
• I Singapore: bra ekonomi och att köa tidigt. 
• Att mötas av lärare som kommunicerar en öppenhet för mångfald och har nyfiket 

intresse för unika hjärnor och personligheter. 
• Strukturer på skolan för differentierad undervisning eftersom alla barn inte tar 

information på samma sätt, inte lär sig (processar) på samma sätt och inte kan visa 
kunskaper eller bedömas på exakt samma sätt (”undervisning inte kan utformas lika 
för alla”). 

• Inkludera barnens egna idéer på hur de kan lära sig ett visst lärandemål. 
• Lärare, rektorer och skolor som har positiv inställning till olikhet och proklamerar 

positiva förväntningar på alla.  
• Varmt, lyhört och tydligt ledarskap, det auktoritativa ledarskapet utifrån relationella 

perspektiv. 
• Läxläsning på skoltid i skolans lokaler med annan personal än egna föräldrar. 
• Specialpedagogiska perspektiv som kompletterar varandra med förståelse, respekt, 

träning och realistiska målbeskrivningar. Det leder till att ordentliga kartläggningar 
och utredningar genomförs på ett tidigt stadium i förebyggande och stärkande syfte, 
och för att minimera misslyckanden. Alla mår bra av att få lyckas! 

• Lärare som gör skillnad i bemötande och dialog. 
• Lärare som planerar lektioner utifrån forskning om hjärnans behov av mikropauser 

och varierade men tydliga pedagogiska arbetssätt. 
• Att läsa signaler, förstå och hitta lösningar som skapar inre motivation. (Motivationen 

är djupt förenad med individens identitet). 
• Starka familjer som bygger på engagemang, uppskattning, bra 

kommunikationsmönster, tid tillsammans, en stark värdegrund i familjen, kris- och 
stresshantering med lösningsfokus, att komplettera varandras styrkor och svagheter 
inom familjen, resilience och för att bygga barnets autonomi och självförmåga (läs 
mer i Cox and Demmit, 2014, s 6–8). 

• Familjer som kan ta väl grundade beslut som balanserar mellan på logik och känslor 
(läs mer i Cox and Demmit, 2014, s. 11–15).  
Definiera behov och önskemål 
Undersök noggrant vilka medel som finns tillgängliga 
Samla information från alla alternativ 
Identifiera värdera och jämföra alternativ 
Ta beslut, utforma en plan och påbörja planen 
När det gått en tid, utvärdera och följ upp och revidera planen vid behov. 

• Problemlösningsstrategier (Cox & Demmit, s. 127). 
• Noggrann medicinutprovning under lång tid. Rätt medicin för rätt barn i rätt dos,  

med täta kontakter tills det fungerar eller ta beslut om att avsluta medicinering. 
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• Tid och resurser, vilket ger personalen tid att engagera sig i barnen och planera bra 
undervisning med adekvat lättillgängligt material. 

• Ta med bra skollunch och vettiga snacks (och få barnet att förstå varför barnet har 
det han/hon har när han/hon jämför med andra barns snackslådor som kan vara 
fyllda av saker barn dras till kortsiktigt). Hälften av familjerna i studien har en 
hemhjälp som har tid att laga bra mat från grunden, eller så frigör föräldrarna tid för 
att göra det. 

• Motion 
• Sömnrutiner 
• ”Monitoring” 
• En bra struktur av stödpersonal med flexibilitet att möta mångfald och olikhet. 
• Kompetensutveckling 
• Tydliga och förväntansinriktade målformuleringar, SMART goals. 
• Studieteknik, strategier och alternativa sätt att lära samma sak. 
• Fritidsaktiviteter som stärker självförtroende och ger energiutlopp. 
• Humor 
• Matcha lärare och barn, para ihop bra kombinationer och planera klasser väl. 
• Delaktighet och att lyssna på barnet både i hemmet och i skolan. 
• Att som förälder, närvara, ha mod och taktisk förmåga i hur man kan säga ifrån på 

skolan när det inte fungerar. Prata med rätt personer, byt person om det inte 
fungerar och att stå på sig. 

• Att byta av varandra i föräldraansvaret i att ställa krav och visa medkänsla. 
• Skvallra, ta referenser, nätverka både IRL och i adekvata grupper på sociala medier 
• ”Disciplin” och respekt om det är ömsesidigt. 
• Vettiga konsekvenser om eleven/barnet är delaktig i samtalet och förstår vad som 

inte skall göras om och varför. 
• Noggranna förundersökningar, referenser, information före, due diligence vid skolval. 
• Ta kontakt med rätt personer som har mandat att ta beslut och genomföra 

förändringar. 
• Ha lite självdistans och att kunna se vad som är viktigt i livet. Good Enough attityd. 
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