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Begreppsordlista 
 
 

Förståndshandikapp 
Ett förståndshandikapp är liksom utvecklingsstörning ofta orsakat av en hjärnskada. Om en 
person drabbas av t.ex. en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder definieras funktionshindret det 
medför som ’förståndshandikapp’. En person kan alltså vara förståndshandikappad utan att för 
den skull också nödvändigtvis vara utvecklingsstörd.  
 
Handikapp 
Ett handikapp är en följd av de krav (såväl de mänskliga som de materiella) samhället ställer 
på en person, som har ett eller flera funktionshinder. Det kallas det relativa 
handikappbegreppet – handikappet är relativt till miljöns innehåll och utformning. 
Utgångspunkten är att en sjukdom, ett trauma eller en missbildning ger en skada i ett eller 
flera av kroppens organ, t.ex. i hjärnan. Denna skada kan ge en eller flera 
funktionsnedsättningar eller funktionshinder. I mötet mellan individen och miljön kan det bli 
ett handikapp. Ett svårt funktionshinder leder alltid till ett handikapp, men detta kan minskas i 
optimal miljö.  
 
Integrering 
En tolkning av begreppet integrering är att eleven i behov av särskilt stöd bor hemma i sitt 
hem och går till sin vanliga skola och får undervisning där. Begreppet kan definieras som 
”den process som maximerar interaktionen mellan handikappade och icke-handikappade 
elever”. Eftersom begreppet är diffust kan fyra olika former av integrering urskiljas: 

1. Fysisk integrering – geografiskt närmande av utvecklingsstörda och icke 
utvecklingsstörda 

2. Funktionell integrering – gemensamt resursutnyttjande i form av samutnyttjande av 
resurser, samtidigt utnyttjande och samverkan 

3. Social integrering – de utvecklingsstörda ingår i en gruppgemenskap med icke 
utvecklingsstörda 

4. Samhällelig integrering – de utvecklingsstörda har tillgång till samma resurser som 
andra, samma möjlighet att påverka sin egen situation. 

 
I dagligt tal används begreppen integrering och integration synonymt.  
 
Integration 
I skolsammanhang kom begreppet integration att användas i samband med införandet av 
grundskolan på 1960-talet. Integration innebar att den vanliga skolan skulle öppnas för barn 
från andra, segregerande skolformer. Integrering kan ses som en process som ska leda fram 
till integration, ett tillstånd där icke-segregering och normalisering råder. 
 
Inklusion  
Ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980-talet och som innebär att krav ställs på 
skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt aktivt anpassa verksamheten så 
att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan så 
att ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensamhetsskapande. Det är viktigt att 
undervisningen sker inom ramen för den ordinarie klassen. Uttrycket betyder ungefär ’att 
delta i en helhet’.  
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Normalisering 
Normalisering innebär att skapa en tillvaro för de utvecklingsstörda som ligger så nära den 
normala som möjligt. Begreppet står för en ömsesidig anpassningsprocess mellan individ och 
samhälle. 
 
Normalitet/avvikelse 
Bedömningen av vilka elever som anses komma ifråga för särskilt stöd, hänger bland annat 
samman med hur normalitet och avvikelse definieras. Det särskilda eller behövande har alltid 
en jämförelsepunkt, som rymmer föreställningar om det anpassade, sunda, normala eller 
friska. Diskussionen om vilka elever som bedöms som avvikande kan sägas ske i en strid om 
definitioner, en strid som ser olika ut i olika tider och sammanhang. Det finns en lång 
tradition av att särskilja elever som ”avviker” och som inte passar in i det gängse mönstret. 
Bedömningen av avvikelser påverkas också av den rådande kulturen och miljön; det som 
bedöms vara inom normalvariationen i en skola kan uppfattas som en avvikelse i en annan, 
beroende på i vilken social omgivning skolan är belägen.  
 
Segregering 
Motsatsen till integrering. Begreppet betyder avskiljande och/eller särskiljande. Segregering 
eller segregerande åtgärder är något som länge tillämpats inom skolans värld. Segregation är 
ett hot mot utvecklingen av integration. 
 
Speciallärare 
Lärare som utöver lärarexamen avlagt examen i specialpedagogik före 1990. 
 
Specialpedagog 
Lärare som genomgått specialpedagogisk påbyggnadsutbildning om 40-60 poäng efter 1990 
och avlagt specialpedagogexamen. 
 
Specialpedagogik 
Kunskapsområde inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken inom 
områden där avvikelser definieras och ges uttryck.  
 
Specialskolan 
Skolform för elever som på grund av dövhet eller hörselskada inte kan gå i grundskolan eller 
särskolan. 
 
Specialundervisning 
En av flera specialpedagogiska organisationsformer. 
 
Särskolan 
Skolform för elever som på grund av utvecklingsstörning bedöms inte kunna nå upp till 
grundskolans kunskapsmål. Inom den obligatoriska särskolan finns grundsärskolan och 
träningsskolan. Två frivilliga skolformer, gymnasiesärskolan och yrkessärskolan, finns också.   
 
Träningsskolan 
Skolform för elever med måttlig till grav utvecklingsstörning. Genomsnittlig klasstorlek är 
sex elever. Undervisningens tyngdpunkt ligger på praktisk färdighetsträning och den måste 
vara konkret och verklighetsnära. Undervisningen bygger på fem ämnesområden; 
kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.  
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Utvecklingsstörning 
Med utvecklingsstörning menas en nedsättning i intellektuella funktioner som gör att ett barn 
exempelvis blir i behov av specialpedagogisk undervisning. Handikappet har mycket stora 
variationer, det gemensamma är en hämmad begåvningsutveckling. I enstaka fall är det fråga 
om svag begåvning, men i de flesta fall är det skador i det centrala nervsystemet, en 
hjärnskada, som hämmar begåvningsutvecklingen. Någon absolut gräns mot svag begåvning, 
som inte betecknas som utvecklingsstörning, finns inte. Funktionsnedsättningen beror på en 
brist eller skada som inträffat före 16 års ålder och är i många fall så betydande att personen 
behöver stöd och hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor:  
Bakk & Grunewald. (1998). Omsorgsboken. 
Karlsudd, P. (1999). Särskolebarn i integrerad barnomsorg. 
Persson, B. (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap.  
Skolverket. (1998). Elever i behov av särskilt stöd. 
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1. Inledning 

 
 

Skolans värdegrund och uppdrag 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 
skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2§). Normerna för 
likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att 
skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för 
alla (Lpo 94, s. 6) 

 
   
 Man talar ofta om barn med särskilda behov. En specifik grupp barn i behov av särskilt 
stöd finner vi i särskolan. Rätten till en likvärdig utbildning och tillgång till utbildning gäller i 
hög grad även för elever i behov av särskilt stöd. Hur bedömer man då vilka elever som 
behöver detta särskilda stöd? Det beror på hur vi definierar normalitet och avvikelse. Det 
finns en lång tradition av att särskilja elever som inte passar in i det traditionella mönstret 
inom svensk skola, men även perioder där talet om integrering och inkludering har dominerat 
(Skolverket, 1998). Sedan 1960-talet har normalisering varit ett av de genomgripande målen 
för handikappolitiken i Sverige. Att leva och växa upp på institutioner bedömdes ge små 
möjligheter att skapa normala levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning. Att 
integrera personer med utvecklingsstörning, både i skolan och i samhället i stort, blev en väg 
att nå normalisering. Nirje (1969) myntade begreppet "normaliseringsprincipen" (se s. 4) som 
kom att få stor betydelse för handikappolitiken i Sverige och andra länder. I hans kölvatten 
studerades integreringen av särskolan i den vanliga skolan av olika sociologer. En av dessa är 
Mårten Söder, som föreslog en indelning efter graden av integrering i fyra steg. Integrering 
kan vara fysisk, funktionell, social eller samhällelig, där det senare stadiet utgör den mest 
fullständiga formen (Söder & Arnell, 1979). I detta arbete kommer Söders indelningar av 
begreppet integrering att användas. Det finns många sätt att vara integrerad på, där några är 
lättare att realisera än andra, som vi kommer att se i det följande.  
 Integrering kan också ses som en process som ska leda fram till integration, ett tillstånd 
där icke-segregering och normalisering råder. I en OECD-rapport (OECD, 1995 i Skolverket, 
1998:21) om integrering av elever med behov av särskilt stöd definieras begreppet som "den 
process som maximerar interaktionen mellan handikappade och icke-handikappade elever". 
En vanlig tolkning av begreppet integrering är att eleven bor hemma i sitt hem och går till en 
vanlig skola och får undervisning där (Skolverket, 1998). Utifrån denna utgångspunkt kan 
elevens undervisning organiseras så att den i praktiken får mer eller mindre stöd från ordinarie 
klassundervisning. Det är skolans uppgift att kompensera elevens behov av särskilt stöd i 
form av till exempel stödtimmar eller särskild undervisningsgrupp. Integrering kan alltså se 
mycket olika ut och i praktiken kan det handla om en segregerad form av undervisning. 
Inklusion eller inkludering är nya begrepp, som betyder ungefär "att delta i en helhet". När 
man talar om inklusion ska undervisningen ske inom ramen för den ordinarie klassen; den 
sociala gemenskapen får hög prioritet och skillnader mellan barn accepteras och respekteras. I 
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detta perspektiv blir skillnaderna mellan specialundervisning och vanlig undervisning små. 
Detta gäller alltså undervisningens organisering, metoderna kan och bör vara olika.  
 Utifrån detta sätt att tänka kritiseras begreppet integrering, eftersom det i princip 
betyder att någon som står utanför blir insläppt (Skolverket, 1998). Fortsättningsvis i mitt 
arbete används emellertid ”integrering” eftersom det är den processen det handlar om.  
 Elever i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område i skolan och i läroplanen. Hur 
väl skolan lyckas med att ge ett tillfredsställande stöd till de elever som tillfälligt eller 
varaktigt är i behov av detta, är en viktig mätare av skolans kvalitet (ibid). 
 Denna studie ska handla om integrering. För att belysa detta kommer tre speciallärares 
upplevelser och erfarenheter av integrering av särskolan att presenteras. Hur fungerar denna 
integrering i praktiken?  
 Jag har valt att skriva om särskolan därför att jag under hela mitt liv kommit i kontakt 
med människor med funktionshinder av olika slag. Mina föräldrar har arbetat inom omsorgen, 
min pappa är kontaktperson och vi är även så kallad avlastningsfamilj till en flicka med 
Downs syndrom. Jag har arbetat som personlig assistent och under tre år på ett korttidsboende 
för utvecklingsstörda. När jag började studera till lärare väcktes funderingar kring hur barn 
med funktionshinder av detta slag tas omhand i skolan och vilka möjligheter och svårigheter 
som möter dem. Därför ville jag undersöka hur väl särskolan är integrerad i den vanliga 
grundskolan. 
 Den första delen av arbetet ägnas åt de teoretiska utgångspunkterna - normalisering och 
integrering. Sedan följer en kort tillbakablick på hur särskolan och synen på de 
funktionshindrade har ändrats med tiden, och därefter en beskrivning av särskolan och hur 
den fungerar. I den andra delen presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts samt en 
kort sammanfattning av dessa. Därpå följer en diskussion kring resultatet samt 
frågeställningarna (se bilaga 1).  
 
 
 

2. Syfte och metod 
 
2.1 Syfte 

 Denna studie är inriktad mot särskolan och särskolans elever och lärare. Studiens syfte 
var att belysa speciallärares upplevelser av integrering utifrån en tillbakablick, ett nutids- samt 
ett framtidsperspektiv.  
 
2.1.1 Frågeställningar 
  För att belysa syftet ställdes frågor om de fyra aspekterna fysisk, funktionell, social och 
samhällelig integrering. Även ett tidsperspektiv var av intresse för denna studie. Hur har 
särskolan förändrats de senaste tio åren? Dessa är de övergripande frågeställningarna: 
 
(1) Hur upplever informanterna att deras elever och de själva i sin yrkesroll är integrerade 
fysiskt, funktionellt, socialt och samhälleligt idag? 
 
(2) Hur upplever informanterna att särskolan ur dessa fyra aspekter har förändrats de senaste 
tio åren? 
 
(3) Vilka förändringar skulle, enligt informanterna, bidra till en ökad fysisk, funktionell, 
social och samhällelig integrering av särskoleeleverna i framtiden? 
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2.2 Metod 

 Man brukar skilja mellan olika typer av intervjuer. Den kanske vanligaste distinktionen 
är den mellan standardiserade och icke-standardiserade intervjuer. I den standardiserade 
intervjun, används ett formellt strukturerat schema av frågor. En ytterligare distinktion kan 
göras mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Kvalitativa och kvantitativa intervjuer har 
således olika mål. Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att 
upptäcka företeelser eller innebörder. Kvantitativa intervjuer å andra sidan används som 
medel för forskningen som har som mål att bestämma omfattningen av redan definierade 
företeelser (Starrin & Svensson, 1996). 
 Den kvalitativa metoden passar då man önskar skaffa sig insikt och förståelse om en 
företeelse och tolka meningsfulla relationer. Genom att välja denna metod ökar även 
möjligheten att vara flexibel och öppen. När man använder sig av den kvalitativa metoden 
utvecklas frågor och svar delvis som en följd av tidigare frågor och svar. Ibland har metoden 
beskrivits som vägledd konversation (Svensson & Starrin, 1996: 56). Intervjuaren måste vara 
vaken och uppmärksam eftersom en intervju kan bjuda på många oförutsedda svar eller andra 
"överraskningar". Med ovanstående aspekter i åtanke valde jag den kvalitativa metoden och 
tre icke-standardiserade intervjuer genomfördes. 
 
2.2.1 Informanter 
 Tre speciallärare i samma kommun intervjuades. De har alla lång erfarenhet av att 
arbeta med särskoleelever. Urvalskriteriet var att de arbetat minst tio år inom särskolan och 
hade specialpedagogisk utbildning. Samtliga är grundskolelärare och har även arbetat inom 
den vanliga grundskolan. Till en början var avsikten att intervjua elever som går i särskolan 
och beskriva deras upplevelser, men efter vissa svårigheter att finna lämpliga informanter 
begränsades studien till integrering av särskolan ur ett lärarperspektiv. Ett hinder för att skriva 
ur ett elevperspektiv var att jag ville göra en gruppintervju eller en fokusgruppintervju för att 
undvika att eleverna kände sig utlämnade och det var svårt att hitta en sådan grupp. 
Ytterligare en svårighet var att jag i så fall också var tvungen att tillfråga elevernas föräldrar - 
ämnet kan vara känsligt. Det mest intressanta kanske hade varit att göra intervjuer med 
informanter från ett lärar- såväl som ett elevperspektiv, men för att underlätta valdes en 
fokusering på lärarnas upplevelser och erfarenheter av integreringen av särskolan i den 
vanliga skolan. Anledningen till att endast tre intervjuer genomfördes var att det i en kvalitativ 
intervju inte behövs så många informanter för att få en tillräcklig inblick i det efterfrågade 
området. Men det går givetvis inte att göra några generaliseringar med så litet material. 
 Personbeskrivningar av informanterna kommer att presenteras i samband med analysen 
av resultatet.  
 
 
2.2.2 Tillvägagångssätt 
 Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer. Vid ett intervjutillfälle 
skedde intervjun i informantens hem och vid de övriga två tillfällena på skolorna där 
informanterna arbetar. Varje intervju pågick i ca 1-2 timmar och bandspelare användes med 
informanternas tillstånd. Vid intervjusituationen är det viktigt att förmedla och säkerställa 
konfidentialiteten för den intervjuade. Det är därför av yttersta vikt att informanternas 
identitet inte avslöjas. Informanternas namn och namnen på skolorna är därför fingerade. 
Deltagandet i studien har varit frivilligt och materialet behandlas konfidentiellt.  
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2.2.3 Bearbetning av data  
 Omgående efter intervjuerna skrevs informanternas svar ned (intervjuerna skedde under 
en treveckorsperiod). De tre intervjuerna avlyssnades och fråga för fråga gicks igenom och 
antecknades. När svaren på frågorna sedan sammanställdes, hade jag samtliga utskrivna 
intervjuer framför mig och kunde på så sätt få en ganska tydlig bild av resultatet. I 
sammanställningen av resultatet gick jag igenom varje frågeställning för sig, dvs. upplevelser 
och erfarenheter av den fysiska, funktionella, sociala och samhälleliga integreringen.   
 Citaten under varje rubrik har valts med utgångspunkt i att de ska spegla de 
kommentarer som står i direkt anslutning, gjorda av mig. Citaten är inte omformulerade utan 
nedskrivna som informanterna uttryckte sig. Jag har tagit med de citat som jag anser vara 
mest intressanta för studiens syfte.   
 
 
2.2.4 Intervjuschema 
 Intervjufrågorna (se bilaga 1) var öppna frågor som belyste de fyra aspekterna fysisk, 
funktionell, social och samhällelig integrering. I inledningsskedet av varje intervju ställdes 
frågor om informanternas bakgrund, utbildning och allmänna frågor om skolan de arbetar på, 
såsom elevantal, antal speciallärare osv.   

 
 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
 

Utvecklingsstörda måste få komma ut i samhället i den utsträckning de önskar och förmår. 
Isolering och segregation ger näring åt fördomar. Integration och normalisering av de         
utvecklingsstördas tillvaro förbättrar förståelsen och vanliga människors reaktioner.  
(FUB-Kontakt nr. 2-3 1969) 

 
 Teorierna i vilka jag tar utgångspunkt i mitt arbete är principerna om normalisering och 
integrering. Dessa begrepp förklaras i det följande: 
 
 
3.1 Normalisering 

 Normalisering innebär inte att de utvecklingsstörda ska tvingas och tränas att bli 
"normala". Vad som är normalt kan tydas på många sätt. Normalisering innebär istället att de 
utvecklingsstördas miljö ska normaliseras och därmed gäller normaliseringskravet alla 
utvecklingsstörda, vare sig de är lindrigt eller gravt skadade, vare sig de bor hemma eller har 
eget boende, vare sig de är gamla eller unga - alla.   
 Den övergripande målsättningen med handikappolitiken är att personer med 
funktionshinder ska kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra människor, trots 
funktionshindret. Termen normalisering har sedan slutet av 1960-talet använts som en 
målsättningsterm i hela Norden. Termen står för ömsesidig anpassningsprocess mellan individ 
och samhälle (Bakk & Grunewald, 1998). Normaliseringsprincipen formulerades på 1950- 
och 60-talen och det har debatterats mycket kring möjligheter till dess praktiska 
förverkligande. En uttalad målsättning med kommunaliseringen av särskolan var att den 
skulle underlätta förverkligandet av normaliserings- och integreringstankarna (Tideman, 
2000). Integrering är således ett mål att nå normalisering. Integrering innebär att personer med 
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funktionshinder ska kunna leva bland andra människor i samhället och framställs ofta både 
som ett medel att nå normalisering och ett mål i sig själv.   
 
 
3.1.1 Normaliseringsprincipen 
 Principerna om normalisering och integrering härstammar ursprungligen från 
Skandinavien. Niels Erik Bank-Mikkelsen från Danmark och Bengt Nirje från Sverige lade 
grunderna till normaliseringsprincipen och den har fått stor betydelse för utvecklingen av ett 
nytt synsätt på personer med funktionshinder. Principen bygger på en samling idéer, metoder 
och erfarenheter som kommit till uttryck i det praktiska arbetet med de utvecklingsstörda. Den 
ligger till grund för de krav på standard, åtgärder och program som föräldrarörelsen för de 
utvecklingsstörda i de skandinaviska länderna hävdat och fortfarande hävdar (Karlsudd, 
1999:45). Principen var från början ett led i att reformera institutionerna för 
utvecklingsstörda. Institutionsboende skilde utvecklingsstörda från andra människor och gav 
dem sämre villkor än övriga i samhället. Det pedagogiska synsättet kom att alltmer dominera 
1950- och 60-talen, och kritiken växte mot de föråldrade anstalterna. Man betonade de 
utvecklingsstördas rätt till utbildning och sysselsättning. Det blev uppenbart att 
utvecklingsstörda människor inte var opåverkbara. Genom träning och sysselsättning gjorde 
många av dem påtagliga framsteg (Bakk & Grunewald, 1998). Den grundläggande 
utgångspunkten var att personer med utvecklingsstörning hade rätt till samma standard och 
levnadsvillkor som övriga medborgare. Normaliseringsprincipen låg alltså i linje med 
välfärdsstatens ideal om rättvisa och jämlikhet (Tideman, 2000:51). 
 Målet är att låta de utvecklingsstörda uppnå en tillvaro så nära den normala som möjligt.  
Nirje (1969) skriver att: "Normaliseringsprincipen innebär sålunda att man för de 
utvecklingsstörda gör tillgängliga de vardagsmönster och livsvillkor som ligger så nära 
samhällets gängse som möjligt". Normaliseringsprincipens aspekter är följande: 
 
 Normal dagsrytm  
 Normal veckorutin  
 Normal årsrytm 
 Normala utvecklingsfaser 
 Att få leva i en tvåkönad värld 
 Att få sina krav respekterade 
 Normala ekonomiska standardkrav 
 Normal byggnadsstandard 

 
 Nirjes aspekter innebär, bland annat, att även om man är gravt utvecklingsstörd och 
rörelsehindrad så ska man stiga upp och bli påklädd, det innebär att man ska bo på ett ställe, 
gå i skolan på ett annat och utöva fritidssysselsättningar på ett tredje. De flesta människor 
reser på semester åtminstone en gång om året för att få fysisk och psykisk omväxling och 
avkoppling. I Skandinavien har man funnit att resor, inklusive utlandsresor, har mening och 
värde även för gravt utvecklingsstörda. Normalisering betyder också att man ska ha möjlighet 
att uppleva livets normala utvecklingsfaser. Handikappade barn har ett särskilt stort behov av 
möjlighet till identifikation och trygghet. Det är därför av yttersta vikt att dessa barn har 
tillgång till en omgivning som ger stimulans och näring åt deras kunskaper och färdigheter 
och hjälper dem att utvecklas. Utvecklingsstörda barn och ungdomar bör aldrig leva i en 
sluten miljö där de enbart träffar andra utvecklingsstörda, eftersom de behöver social träning 
genom kontakter med det "normala" samhället i så stor utsträckning som möjligt. Det är också 
viktigt att markera övergången till vuxenlivet, d v s att flytta hemifrån och börja leva sitt eget 
liv så självständigt som möjligt. Det är inte bra att vuxna utvecklingsstörda fortsätter att bo 
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hemma hos sina föräldrar alltför länge. Normaliseringsprincipen innebär också att de 
utvecklingsstördas egna val, önskemål och krav ska respekteras så mycket som möjligt (FUB-
Kontakt nr. 2-3 1969). 
 Normaliseringsprincipen växte ursprungligen fram som kritik mot dåtidens institutioner 
snarare än som ett försök att visa vilken omsorg man istället ville ha (Tideman, 2000:52). Det 
kraftfulla i principen var dess enkelhet och den kunde förstås av många: personal, 
administratörer, politiker och inte minst föräldrarna. Principen utvecklades i verksamheten 
och inte bakom akademikernas skrivbord (Karlsudd, 1999). 
 Normalisering har blivit både ett honnörsord och ett skällsord. Normaliseringsprincipen 
har varit en ledstjärna för handikappolitiken under lång tid men har efterhand också blivit ett 
mångtydigt begrepp. Problemet är att samtidigt som normaliseringsprincipen är ett positivt 
begrepp är det så töjbart att det kan fyllas med olika innehåll beroende på vem som tolkar det. 
Nästan vad som helst kan rymmas i ordet normalisering. Problemet med otydliga definitioner 
av detta begrepp är att det blir svårt att utvärdera i vilken utsträckning det förverkligas. 
Tideman (2000) skriver att i strävan efter normalisering ligger en grundläggande värdering 
om att det normala alltid är eftersträvansvärt. Men så är inte alltid fallet, menar han. Man kan 
undra om vanliga levnadsvillkor är tillräckligt för att personer med utvecklingsstörning ska få 
ett drägligt liv. Ett eget boende t ex, som efterliknar det normala boendet för vuxna 
ensamstående (utan sådana gemensamhetsutrymmen som finns på gruppbostäder) är 
ideologiskt och politiskt riktigt för personer med utvecklingsstörning. Detta blir ett sätt att 
förverkliga normalisering, men det är samtidigt uppenbart att det inte passar alla 
utvecklingsstörda. Normalisering kan kritiseras för att okritiskt hylla det vanliga livet 
eftersom det vanliga, genomsnittliga livet som utgångspunkt för normalisering inte är 
oproblematiskt.  
 
3.2 Integrering 

 Sociologerna Söder och Arnell (1979) utarbetade en teoretisk modell som kan användas 
för att undersöka i vilken grad särskolans elever är integrerade i dagens grundskola. De 
skriver att begreppet integrering ofta är väldigt diffust och därför kan det vara nödvändigt att 
skilja på olika, något mer precisa former, av integrering. Enligt denna modell omfattar 
integrering följande fyra former:  
 
• Fysisk integrering innebär en geografisk närhet till den vanliga grundskolan och att 

särskolans lokaler är belägna i fysisk närhet till grundskolans.  
 
• Funktionell integrering innebär att gemensamma resurser som lokaler, personal och 

material utnyttjas av båda parterna. Vid hög grad av funktionell integrering utnyttjas 
resurserna samtidigt; eleverna äter samtidigt, har raster samtidigt, planerade och 
gemensamma skolaktiviteter genomförs tillsammans o s v. Det gemensamma 
resursutnyttjandet kan vara av olika slag. För det första finns samutnyttjande, för det andra 
samtidigt utnyttjande. 

 
• Social integrering innebär att särskoleelever och grundskoleelever umgås och har 

regelbundna eller spontana kontakter med varandra. 
 
• Samhällelig integrering innebär att personer med förståndshandikapp lever i samhället 

med likvärdiga rättigheter och med samma delaktighet som övriga samhällsmedborgare. 
De har samma möjlighet att påverka sin egen situation. Denna integrering har en djupare 
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och mer vittgående innebörd än de tidigare formerna och kan inte uppnås endast inom 
skolan.  

 
 Söder och Arnell (1979) använde sig av ovanstående modell när de genomförde studier 
rörande grundsärskolans integrering i grundskolan. Dessa olika innebörder av begreppet 
integrering blandas ofta ihop. Man pratar om att "särskolan är integrerad" men det är ofta 
oklart vad man egentligen menar med det. I diskussioner som rör integreringens olika former 
diskuteras om integreringen ska ses som ett mål eller ett medel. Man kan vid en första anblick 
tycka att det är uppenbart att integreringen ska ses som ett medel för att på sikt uppnå 
normalisering. Men vid en avgränsning mellan ”ytlig” (fysisk) och ”äkta” (funktionell och 
social) integrering är det inte längre självklart att integrering är ett medel. En ”ytlig” 
integrering kan vara att låta en särskoleklass gå på en vanlig grundskola utan att göra så 
mycket mer. Resultatet blir att de båda grupperna bara finns på samma skola, rent fysiskt. Vill 
man däremot få till stånd en ”äkta” integrering måste man arbeta aktivt med olika medel för 
att nå målet, d v s att öka kontakterna mellan särskolan och grundskolans elever och lärare 
(Söder & Arnell, 1979). Då är alltså integrering ett mål.   
 Huvudfrågorna i denna studie var att belysa de fyra aspekterna fysisk, funktionell, social 
och samhällelig integrering samt ett tidsperspektiv av dessa. Hur ser integreringen ut rent 
lokalmässigt? Hur mycket gemensamt resursutnyttjande och samverkan i olika former 
förekommer mellan särskolan och den skola där denna är integrerad? Vad har integreringen 
betytt för de sociala kontakterna mellan särskolans elever och den vanliga skolans elever? 
Dessa frågor kommer att behandlas mer utförligt i resultatavsnittet.        
 
 
 

4. Historik 
 

 1842 kom beslutet om en allmän folkskola. Detta gällde i praktiken inte en skola för alla 
barn. Barn till de fattigaste gick ofta inte i skolan överhuvudtaget medan barnen till de bättre 
ställda valde andra skolor än folkskolan. Fem år senare, 1847, gick drygt hälften av alla barn i 
skolan. Det dröjde till omkring 1915, innan drygt 94 procent av alla skolbarn gick i 
folkskolan. Allt eftersom skolan växte aktualiserades skolans ansvar att även undervisa barn i 
behov av särskilt stöd. Barn med epilepsi eller tuberkulos och även "efterblivna" barn 
undervisades i Stockholm enskilt eller i mindre grupper från senare delen av 1800-talet och 
framåt (Skolverket, 1998). Från 1860-talet till slutet av 1940-talet var de så kallade 
"sinnesslöanstalterna" den helt dominerande formen av ”undervisning” av utvecklingsstörda. 
Man kan knappast kalla det undervisning, det var snarare mest fråga om förvaring av de 
funktionshindrade. Särskolan betraktades som en naturlig del av den sinneslövård, som var 
förlagd till anstalter där eleverna bodde och undervisades (Söder & Arnell, 1979). Det var 
med andra ord en form av internat. Den första lagen om obligatorisk undervisning av 
utvecklingsstörda kom 1944. Som en följd av lagen ökade antalet elever i särskolan och man 
fick svårt att tillgodose platsbehovet. En provisorisk lösning på platsbristen blev s k 
särskolexternat, där eleverna undervisades på dagtid.  
 I de större städerna inrättades under 1910-talet ännu en nivå i folkskolan, de så kallade 
svagklasserna. Detta ledde till protester från vissa lärare, som menade att detta skulle innebära 
sortering av de normala i bättre och sämre begåvade barn. Förespråkarna däremot ansåg att 
man skulle dela in barnen i fyra grupper: 1) de efterblivna, 2) de fysiskt och psykiskt svaga, 3) 
de lata och tröga och slutligen 4) de fysiskt och psykiskt normala. Genom att göra 
grupperingar på detta sätt ansåg man att alla grupper skulle kunna få de bästa 
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förutsättningarna (Skolverket, 1998). Även barn med sociala problem, de så kallade vanartiga 
eller vanvårdade barnen, särskildes från folkskolan. Dessa barn bodde ofta på anstalter dit de 
skickades efter en bedömning av vanvårdens svårighetsgrad. För rörelsehindrade barn 
infördes skolplikt först 1962 (ibid). Det finns en tendens inom skolans värld att se särskiljande 
som en åtgärd för elevens bästa. Genom att föra de "annorlunda" och de med särskilda behov 
åt sidan så kan man skapa förutsättningar för att ge dessa barn särskilda omsorger samtidigt 
som undervisningen av de "normala" underlättas. Att skilja barnet från hemmet ansågs vara 
en förutsättning för lyckad "återuppfostran" och familjen och fattigdomen sågs ofta som 
orsaker till problemens uppkomst. Men institutionerna ledde i praktiken till isolering och 
utstötning av de barn som ansågs ”annorlunda”. 
 Grundsärskolan präglades under 1950- och 60-talen av en gradvis övergång från 
internatskolor till externatskolor samt en kraftig ökning av antalet grundsärskoleelever. En 
"integreringsideologi" grundlades och den medförde att grundsärskoleeleverna integrerades 
fysiskt i grundskolans lokaler. En viktig faktor som påverkat grundsärskolans utveckling de 
senaste decennierna har varit lagstiftningen. Ett exempel är 1967 års omsorgslag som gav alla 
förståndshandikappade rätt till utbildning oberoende av grad av handikapp. Innan 1967 var det 
endast "bildbara" förståndshandikappade som hade rätt till utbildning. En annan viktig faktor 
har varit föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar, FUB, som ställde krav 
på skolans innehåll och den fysiska miljön. 
 Med 1962 års läroplan skedde en kraftig utökning av specialundervisningen och 
resurserna till den fördubblades inom loppet av tio år. 1972 hade mer än en tredjedel av 
skolbarnen särskilt stöd under kortare eller längre perioder under sin skoltid. I Lgr 80 
betonades "en skola för alla". Forskning och utvärdering av resultaten av 
specialundervisningssatsningen började efterfrågas (Skolverket, 1998). Ett nytt relativt 
handikappbegrepp började få genomslag. Synsättet på de utvecklingsstörda har förändrats de 
senaste decennierna. Idag har man ett mer pedagogiskt präglat synsätt istället för det 
medicinsk-psykiatriska. Detta nya synsätt implicerar att handikappet inte är en egenskap hos 
individen utan en produkt av samspelet mellan individen och miljön, det relativiserade 
synsättet. Som en följd av detta förändrade synsätt var det naturligt för särskolan att ta steget 
över till kommunen från landstinget (Tideman, 1992). 
 
 
 

5. Särskolan 
 
 Utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning genomförs inom särskolan. 
Särskolan är en egen skolform men utgör tillsammans med grundskolan och gymnasieskolan 
det offentliga skolväsendet (Tideman, 2000). Särskolans målgrupp är de barn och ungdomar 
som på grund av utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada inte anses kunna nå upp till 
grundskolans mål när det gäller kunskap. Idag finns det 18 600 elever i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Av dem är var fjärde integrerad i vanlig klass. Särskolan och grundskolan 
har en gemensam läroplan men olika kursplaner.  
 Särskolan är uppdelad i två olika skolformer, en obligatorisk och en frivillig del. Den 
obligatoriska särskolan (7-16 år), som är nioårig med möjlighet till ett frivilligt tionde år, 
omfattar grundsärskola och träningsskola. Grundsärskolan motsvarar den vanliga 
grundskolan. Man läser i stort sett samma ämnen som i grundskolan men anpassar innehållet, 
d v s  omfattning och svårighetsgrad, efter elevernas skiftande förmågor. Flertalet med ett 
lindrigt förståndshandikapp går i grundsärskolan där klasserna oftast består av 7-8 elever. 
Inlärningstakten är långsammare och klasserna är mindre så att lärarna kan individualisera 
mer än i en vanlig grundskoleklass. Elever som inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans 
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undervisning erbjuds undervisning i träningsskolan. I träningsskolan undervisas elever med 
måttlig till grav utvecklingsstörning och undervisningens tyngdpunkt ligger på praktisk 
färdighetsträning. På gymnasiesärskolan (16-21 år) finns, precis som i det vanliga gymnasiet, 
nationella program med olika svårighetsgrader samt även individuella program (Tideman, 
2000). Gymnasiesärskolan är en frivillig skolform, liksom den fyraåriga yrkessärskolan. 
Denna skolform är främst inriktad på social träning, teoretisk undervisning, anpassning till 
arbetslivet samt träning av arbetsförmågan. Inom särskolan finns en undervisningsform som 
kallas individuell integrering, vilket innebär att eleven är inskriven i särskolan men går i 
vanlig grundskole- eller gymnasieklass. Eleven undervisas i den vanliga klassen men följer 
särskolans kursplan. Eleven undervisas av grundskolans personal, med visst stöd från 
särskolan - i form av rådgivning till undervisande lärare och ekonomisk uppbackning. Det är 
också vanligt med hjälp i form av en elevassistent.  
 Beslutet att placera en elev i särskolan fattas av kommunens styrelse för särskolan eller 
motsvarande (Skollagen 3 kap, §4). Dock är det alltid föräldrarna som i sista hand avgör om 
barnet ska gå i särskola eller inte (Tideman, 2000). Individuell integrering sker ofta efter 
önskemål från föräldrarna som vill att barnet ska gå i vanlig grundskola så nära hemmet som 
möjligt för att barnet ska kunna behålla sitt sociala kontaktnät, och även för att undvika den 
stämpel som särskolan trots allt ger barnet.           
 
 
 
5.1 Kommunaliseringen av särskolan 

 Den 1 januari 1996 övertogs omsorgsverksamheten, där särskolan ingår, av 
kommunerna. Syftet med kommunaliseringen var att de funktionshindrade skulle inlemmas i 
samhällslivet som fullvärdiga samhällsmedborgare. Kommunaliseringen av särskolan skedde 
som en del av en decentraliseringstrend. Man strävade efter att lägga ansvaret för personer 
med utvecklingstörning på lägsta effektiva nivå och därför flyttades ansvaret till 
kommunerna. Det ansågs att resurser fördelas bäst på lokal nivå. Tidigare låg ansvaret för 
särskolan och omsorgsverksamheten i övrigt hos landstingen.  
 Decentraliseringen av handikappolitiken är inte någon separat företeelse, utan starkt 
förknippad med den generella välfärds- och socialpolitiska utvecklingen i samhället, d v s 
man strävar efter att främja livsvillkoren för de funktionshindrade och låta dem ta större del 
av den välfärd som skapats på lika villkor (Tideman, 2000:31). Kommunaliseringen är vidare 
en följd av den ideologiska utvecklingen inom handikappområdet. Handikappolitikens 
ledstjärnor, normalisering och integrering, ledde fram till ett behov av större ansvarstagande 
för personer med funktionshinder från kommunens sida (ibid). Att man förde över ansvaret 
för särskolan på kommunerna byggde på en övertygelse om att stöd och service till de 
funktionshindrade och deras anhöriga skulle förbättras genom en lokal och nära placering, 
kvalitativt sett (Tideman, 2000). Även samhället förväntades vinna på en ny 
ansvarsfördelning, eftersom friheten att bestämma över den egna verksamheten ökade och 
därigenom kunde en viss rationalisering och bättre resursutnyttjande komma till stånd. Genom 
ett kommunalt ansvar för särskolan kan alla medborgare vända sig till samma skol- och 
socialförvaltning för att få den undervisning de behöver. Motiven för kommunaliseringen av 
särskolan är således handikappideologiska, generellt välfärdspolitiska och ekonomiska (ibid). 
 En av skolans målsättningar är att bli "en skola för alla", att skapa förståelse och 
tolerans för olikheter och ge alla medborgare samma rättigheter och möjligheter till 
utveckling. Kommunalisering innebär att man närmar sig de handikappideologiska målen, 
normalisering och integrering av förståndshandikappade, och därigenom skapar bättre 
förutsättningar för våra förståndshandikappade elever att ta del av "skolan för alla" (Tideman, 
1992).  
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5.2 Ökning av elever i behov av särskilt stöd - realitet eller…? 

 Kommunaliseringen förväntades öka möjligheterna till integrering och undvika 
stämplande segregering. Inför kommunaliseringen diskuterades särskolans framtid inom 
skolväsendet. Särskolan förväntades minska i omfattning, bl.a. till följd av att fler elever med 
lindrig utvecklingsstörning skulle undervisas i grundskolan istället för i särskolan (Tideman, 
2000). Men, tvärtemot väntat resultat, såg man en markant ökning av antalet elever i 
särskolan. Vad beror då denna ökning på?  
 Antalet barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar och 
utvecklingsstörningar är förhållandevis stabilt. Det är svårt att avgöra hur många barn 
skolorna har att stödja. Under 1995 uppgav en fjärdedel av landets kommuner att de hade 
utarbetat en definition av gruppen elever i behov av särskilt stöd. Definitionerna varierade och 
omfattade vida begrepp, exempelvis inlärningsproblem, sociala problem och 
beteendeproblem. En definition lyder: 
 

Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i 
undervisningen p g a psykiska, fysiska eller sociala 
begränsningar samt olika former av inlärningssvårigheter som 
medför att arbetssätt och arbetsformer behöver särskilt 
anpassas. (Skolverket, 1998:22) 

 
 Antalet barn i behov av särskilt stöd uppges från flera källor ha ökat. Ett exempel är 
Skolverkets tillståndsbeskrivning som för några år sedan visade att en majoritet av de 
tillfrågade förvaltningscheferna och rektorerna ansåg att antalet elever i behov av särskilt stöd 
ökat under perioden 1991-1994. Det handlar främst om elever med läs- och skrivsvårigheter, 
elever med koncentrationssvårigheter och utagerande elever. Även från den psykiska barn- 
och ungdomsvården/psykiatrin (BUP/PBU) rapporteras om en påtaglig ökning av antalet 
elever som söker hjälp. I Skolverkets attitydmätning (1997) ansåg två tredjedelar av lärarna i 
grundskolan och hälften av lärarna i gymnasieskolan att antalet elever med 
koncentrationssvårigheter och funktionsnedsättningar ökat. Antalet inskrivna elever i 
grundsärskolan har ökat med närmare en femtedel mellan läsåren 1992/93 och 1996/97. I 
gymnasiesärskolan är ökningen 11 procent. Det finns stora variationer mellan kommunerna 
men i cirka 60 procent av kommunerna har en ökning skett. Motsvarande siffror för 
träningsskolan och gymnasiesärskolan är något lägre (Skolverket, 1998). 
 Vad ligger då bakom denna ökning? Den faktiska ökningen av elever i särskolan är i 
huvudsak en följd av ökade födelsetal och den allmänna befolkningsökningen. Fler födda barn 
totalt sett innebär med automatik fler barn med utvecklingstörning och därmed fler barn i 
särskolan (Tideman, 2000). Enligt Skolverkets temabild (1998) måste man först och främst 
sätta ökningen i relation till de vaga och varierande definitionerna av vad "elever i behov av 
särskilt stöd" egentligen är för något. Detta gör således den kvantitativa bedömningen osäker. 
Det är ovanligt med gemensamma definitioner av vad man i en kommun menar med just detta 
begrepp. Med reservation för detta bör förklaringarna sökas på flera håll - förklaringar som 
har mindre med barnen själva att göra, än med omgivningen. Samhällsförändringar av olika 
slag påverkar givetvis bilden på flera sätt. Ökningen av psykiska och psykosociala problem 
bland vuxna, särskilt bland arbetare och arbetslösa, talar för att en viss ökning av sådana 
problem finns även hos barnen. Många barn lever under svåra uppväxtförhållanden; föräldrars 
arbetslöshet, skilsmässor och ekonomiska eller sociala problem har stor betydelse för barnens 
välmående. Barnpsykiatrikommittén uppskattar att minst 5-10 procent av alla barn lider av 
psykiska problem men menar samtidigt att det är svårt att säga om problemen ökat eller ej 
(Skolverket, 1998). I Skolverkets temabild (1998) skriver man vidare att ökade "ojämlikheter" 
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i samhällsutvecklingen kommer att visa sig även i skolan, om det är så att skolframgång i 
exempelvis läsning och skrivning i hög grad är en fråga om hur barnets omgivning ser ut. 
 En annan viktig faktor som kan bidra till det stora antalet nya elever i särskolan är de 
ökade kraven på kunskaper. Samhällsförändringar leder även till förändringar i skolan, vad 
gäller arbetssätt och innehåll. Detta ställer nya, förändrade krav på barnen. Att självständigt 
arbeta och söka kunskap passar inte alla barn, i synnerhet inte de som redan har problem med 
till exempel läsning och skrivning eller koncentrationen. Det nya betygssystemet och krav på 
godkända resultat för att få gå vidare till gymnasiet kan bidra till att lärarna fokuserar 
undervisningen på ett annorlunda sätt, som kanske inte gagnar elever med svårigheter. Kraven 
på godkända resultat är samtidigt en ny stressfaktor för både elever och lärare. Det finns också 
en tendens att diagnostisera elever, att "sätta etiketter" på deras problem. Diagnoserna leder i 
de flesta fall till åtgärder och att resurser sätts in. Detta i sig kan innebära att man upplever att 
problemen ökat trots att det kanske inte är så egentligen, problemen uppmärksammas bara 
mer idag än tidigare. Även kommunaliseringen kan möjligen vara en förklaring till den ökade 
inskrivningen i särskolan. I och med att särskolan numera i de flesta fall är integrerad i 
grundskolan blir en inskrivning i särskolan mindre dramatisk för föräldrarna. Eftersom 
skolans resurser har minskat de senaste åren, i jämförelse med på 1980-talet, har man inte 
möjlighet att undervisa elever som behöver extra mycket stöd i mindre grupper eller enskilt. 
Idag framstår istället särskolan som ett alternativ för elever som tidigare klarades i 
grundskolan (Skolverket, 1998). 
 Sammanfattningsvis kan man säga att ökningen av antalet elever i särskolan måste 
sättas i samband med skolan, samhället och de krav som ställs på unga människor. Man kan 
också ställa sig frågan om det som anses normalt har förändrats och tröskeln har blivit högre.  
 
 
 
5.3 Synsätt och begrepp 

 Det grundläggande synsättet i svensk skolpolitik är alla människors lika värde och en 
likvärdig utbildning för alla. Detta implicerar att särskilt stöd ska ges till de elever som 
behöver det och eleverna har rätt att få det enligt svensk lag. I första hand ska stödet ges inom 
klassen men särskilda undervisningsgrupper får också anordnas för att tillgodose behovet.  
 Begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn med särskilda behov användes 
först av Barnstugeutredningen (1968). Till dessa grupper räknades fysiskt handikappade barn 
och barn med psykiska, emotionella, sociala eller språkliga svårigheter. Idag talas det också 
mycket om barn som lider av inlärningssvårigheter, främst läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Begrepp som beteendestörningar och koncentrationssvårigheter 
används ofta om barn som avviker från det beteendemönster som vi kallar "normalt". Hit 
räknas utagerande och aggressiva barn samt extremt tysta och passiva barn. De senaste åren 
har tillstånd som MBD/DAMP, AD/HD, Aspergers syndrom och autism dominerat 
diskussionen om skolans stödinsatser (Skolverket, 1998). I Skolverkets temabild (1998) 
skriver man att beteckningen barn i behov av särskilt stöd använts för att betona det tillfälliga 
behovet. "Varken barn med eller i behov av särskilt stöd är - eller bör vara - någon enhetlig 
eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd i förskolan och skolan, några behöver 
särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela för- och skoltiden. Detta synsätt ansluter 
således till FN:s miljörelaterade handikappbegrepp" (s 21). Det miljörelaterade 
handikappbegreppet introducerades och fick sitt genombrott i statliga utredningar i mitten av 
1970-talet. Under 1980- och 90-talen har denna relativa syn på handikapp fått allt starkare 
ställning. Ordet handikapp kommer ursprungligen från engelskans "handicap" och 
härstammar från ett spel där vinnaren fick stoppa handen i mössan (hand in cap) och ta 
vinsten, efter det att spelarna lagt sina insatser i mössan. Efter andra världskriget fick ordet en 
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annan betydelse, från att ha syftat på sportsammanhang (t.ex. golf och hästsport) till att även 
avse en funktionsnedsättning hos en person, och dennes försvårade situation. Individen var på 
något sätt avvikande och benämndes då som handikappad. Handikapp syftar alltså på olika 
attribut eller egenskaper hos enskilda individer. Söder (1982) skriver att med det 
miljörelaterade handikappbegreppet har en distinktion mellan funktionshinder eller 
funktionsnedsättning å ena sidan och handikapp å andra sidan vuxit fram. Det innebär att 
personer till följd av skada eller sjukdom kan ha funktionshinder av olika slag, t ex nedsatt 
begåvning eller rörelsehinder. I mötet med en ej anpassad omgivning kan funktionshindret bli 
till ett handikapp. Enligt detta synsätt är handikapp inte någon personlig egenskap utan en 
relation mellan individens funktionsnedsättning och den omgivande miljöns/situationens krav. 
Handikappet uppstår således i relation till de krav som personen i fråga ställs inför. Därför 
kan man säga att den omgivande miljön avgör om en person i en viss situation är handikappad 
eller inte. Enligt denna definition av handikapp ska vi inte tala om handikappade människor 
utan istället använda uttrycket människor med funktionshinder (Tideman, 2000).  
 Det kan vara svårt att skilja på begrepp såsom handikapp och funktionshinder, och 
likaså utvecklingsstörning och förståndshandikapp. Bakk & Grunewald (1998) definierar 
utvecklingsstörning som en intellektuell funktionsnedsättning som beror på en brist eller 
skada som inträffat före cirka 16 års ålder och som i många fall är så betydande att personen 
behöver stöd och hjälp i sin livsföring för att kunna delta i samhällslivet. Orsaken till bristen 
eller skadan saknar betydelse. Utvecklingsstörning är praktiskt taget alltid en följd av en 
hjärnskada. Men man kan vara förståndshandikappad utan att för den skull vara 
utvecklingsstörd. Om en person drabbas av en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder definieras 
inte personen i fråga som utvecklingsstörd utan som förståndshandikappad. Termen 
förståndshandikappad används när man vill framhålla det centrala i den utvecklingsstördes 
relation medan utvecklingsstörd står för den sammanfattande, sociala, situationen (Bakk & 
Grunewald, 1998:8). Med andra ord, den utvecklingsstörde är alltid förståndshandikappad 
men tvärtom gäller inte alltid.  
 Själva begreppet integrering kan tolkas på varierande sätt. Normaltolkningen är väldigt 
bred och öppen och inom den finns det plats för stora variationer. I debatten om elever i 
behov av särskilt stöd blir begreppet omtolkat och två olika riktningar framkommer. Den 
norske skolforskaren Peder Haug (1998) kallar de två riktningarna segregerande respektive 
inkluderande integrering. Han menar att man kan använda dessa begrepp för att precisera hur 
situationen ser ut i praktiken och för att få fram nyanser som inte är tydliga när man använder 
det normala begreppet integrering. Enkelt uttryckt kan man säga att segregerande integrering 
är specialundervisningens ursprung. Den innebär att man har tillgång till flera alternativ när 
det gäller hur undervisningen av barnet i fråga ska bedrivas samt vad den ska innehålla. Det 
centrala är att man hittar den optimala miljön för den enskilda eleven. Vad som blir lösningen 
för det enskilda barnet bestäms av de sakkunnigas diagnostisering av barnets behov, och av de 
sakkunnigas värdering av vilken slags organisation som passar bäst för just det barnet.  
Den andra riktningen, inkluderande integrering, betyder att undervisning ska ske inom ramen 
för den klass där barnet är inskriven som elev. Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för 
den enskilda eleven och för samhället är att alla, oberoende av förutsättningar, intressen och 
prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från 
unga år (Haug, 1998).   
 Haug (1998) drar slutsatsen att svensk specialundervisning ligger närmare den 
segregerande än den inkluderande integreringen. Skolan har flera drag som skapar eller 
stödjer segregation. Det faktum att skolan är uppdelad i specialskolor, särskola och 
grundskola är ett exempel. Att det finns en särskild utbildning för specialpedagoger är ett 
ytterligare exempel. Intentionen är att alla lärare ska få ta del av den specialpedagogiska 
kunskapen för att skapa en mer inkluderande skola. Dessa två inriktningar ger uttryck för två 
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olika perspektiv på hur man på bästa möjliga sätt ska lägga grunden till ett samhälle där alla 
ska kunna ha sin självskrivna och rättvisa plats.        
  
5.4 Mål att uppnå i särskolan 

 Målen för särskolan är, naturligtvis, inte lika högt ställda som för grundskolans del och 
det framgår särskilt tydligt att målen som man ska sträva efter att uppnå ska utgå från 
elevernas individuella förutsättningar. Lärarens roll blir också tydligare - målen ska uppnås 
med lärarens hjälp. I läroplanen ges stort utrymme till elever i behov av särskilt stöd. Vikten 
av att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som behöver särskilt stöd betonas i 
riktlinjerna för lärarnas arbete.  
 
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan 
 
• har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar, 

• efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera, 

• har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga 
livsföringen, 

• känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt som möjligt 
får insikt i grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv, 

• har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det, 
• har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och kan 

berika fritiden, 
•  kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska, 
• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av  

samhällets kulturutbud, 
• känner till grunderna för en god hälsa och 
• har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga   

livet. (Lpo 94, s. 11) 
 
   

 
 

6. Resultat 
 
 
 I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med tre speciallärare som 
genomförts. Till att börja med följer personbeskrivningar av de tre informanterna samt 
kortfattad information om de skolor där informanterna arbetar. Eftersom informanternas 
identitet är skyddad får de tre lärarna fingerade namn.   
 
Lärare 1, Kristina, arbetar som klasslärare för en grupp om elva särskoleelever på högstadiet. 
Hon är i 60-årsåldern och har arbetat inom skolan sedan 1965. Hon har 
grundskollärarutbildning och har läst specialpedagogik. I början av sin yrkesbana arbetade 
Kristina med så kallade externatklasser, som var en blandning av träningsskola och 
grundsärskola. Hon har även arbetat som lärare i den vanliga grundskolan. Innan 
kommunaliseringen av särskolan 1996 var hon under några år rektor för särskolan i den 
kommun där hon arbetar. Skolan som Kristina arbetar på är en högstadieskola med cirka 500 
elever totalt. Det finns 43 särskoleelever fördelade på fyra klasser och en klassföreståndare för 
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varje klass. Av de fyra klassföreståndarna har tre specialpedagogisk utbildning och den fjärde 
är utbildad grundskollärare (1-7). Det finns även en "klinikfröken" som arbetar med de elever 
som har dyslexi samt två assistenter.    
 
 
Lärare 2, Annika, är grundskollärare i botten och har mest arbetat på lågstadiet. Hon arbetade 
länge som outbildad inom särskolan innan hon vidareutbildade sig till speciallärare. Hon har 
arbetat i särskolan i 20 år. För tillfället är hon klasslärare för en årskurs 5-6 med åtta elever. 
Skolan där Annika arbetar är en låg- och mellanstadieskola med ca 300 elever. Det finns fem 
klasser med särskoleelever. Totalt finns det 31 särskoleelever på skolan och gruppernas 
storlek varierar från fem till åtta elever i varje klass. I var och en av de fem klasserna finns en 
speciallärare och en klassassistent. Fyra av de fem lärarna har specialpedagogisk utbildning 
medan den femte är grundskollärare med inriktning mot år 1-7.   
 
 
Lärare 3, Lena, har arbetat med särskoleelever sedan 1988. Även hon är lågstadielärare från 
början. Efter att ha arbetat i grundskolan i fem år vidareutbildade hon sig till speciallärare. 
Hon har arbetat på fyra olika skolor eftersom särskolan tidigare fått byta lokaler ofta och har 
således erfarenhet av hur integreringen fungerat på olika skolor. Nu är hon klasslärare för en 
grupp om åtta elever i årskurs 5-6 på en låg- och mellanstadieskola. Det totala elevantalet på 
Lenas skola är 250 elever, varav 29 går i särskolan. De är fördelade på fyra klasser. Fem 
lärare arbetar med särskoleeleverna. Två av dem har speciallärarutbildning, två är 
grundskollärare och en är förskolelärare. Vidare finns en assistent i varje klass. 
 
 
 
6.1 Fysisk integrering 

 Under rubriken fysisk integrering ställdes frågor om lokalernas utseende och 
utformning. Är särskolan inrymd i en separat byggnad? Använder man samma huvudingång 
och korridor som grundskolan? Ligger alla särskolans klassrum i nära anslutning till varandra 
eller mer utspritt (som grundskolans)?  
 På två av skolorna är särskolan fysiskt integrerad, d v s särskolans lokaler finns i samma 
byggnad som grundskolans i de korridorer där det mesta pågår. Särskoleeleverna använder 
samma huvudingång och korridorer som övriga elever. På högstadieskolan där Kristina 
arbetar har särskolan tre klassrum längst bort i korridoren. Eleverna har sina skåp i nära 
anslutning till klassrummen. Särskoleeleverna har ett hemklassrum där de har alla sina ämnen, 
medan grundskoleeleverna har ämnesrum. Något som Kristina påpekar som negativt är att 
klassrummen är dåligt ljudisolerade och det är väldigt lyhört. Eleverna får svårt att 
koncentrera sig p g a. alla ljud och detta påverkar särskilt elever med autismdiagnos negativt.  
På Lenas skola har särskolan, för tillfället, bra lokaler. 
 
 Vi får byta klassrum lite då och då. Många gånger är det kanske
 så att vi är lite på undantag, om grundskolan behöver klassrummet får 
 vi flytta på oss. Det har varit så förut i alla fall. 
 
 Skolan där Annika arbetar består av tre hus, eller enheter. De har olika matsalar och 
firar exempelvis Lucia varje enhet för sig. I den största byggnaden går barnen från första upp 
till femte klass. Även sexårsverksamheten finns här. Särskolan inryms både i en separat 
byggnad och i ett klassrum i den nybyggda delen av skolan där grundskolan har sina lokaler. 
Detta är något som upplevs som negativt av särskolans lärare. Den grupp elever som Annika 
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är klassföreståndare för håller till i det nya fina klassrummet. Det beror på elevernas ålder. 
När de går i 5:an och 6:an tycker lärarna att de vuxit ur det andra huset.    
 

Det är inte så bra att särskolan har en separat byggnad. Man måste ju 
börja med den fysiska biten. Jag menar, metrarna emellan - det är ju 
lite jobbigt. Jag är med på vad som händer här i huset, med 
grundskolan. Där vi kan vara med så är vi välkomna - friluftsdagar, 
temaarbeten, pyssel och sådana saker. 

 
 
 
Hon fortsätter:  
 

Det är jättebra med huset där borta när de är små, det är liksom en 
skyddad skolgård och inte så många barn, men det blir lite av en 
skyddad verkstad också. De måste komma ut i verkligheten. 

 
 I det nya huset har alla klasser separata ingångar. Annika säger att hon är väldigt nöjd 
med de nya lokalerna men inte med det gamla huset (som är ett ombyggt dagis). Det är trångt 
och litet och inte anpassat efter funktionshindrade elevers behov. Redan på byggnadsstadiet 
var det nya klassrummet avsett för särskolan och är fysiskt anpassat, med ramp och 
handikapptoalett. På frågan om hon hellre skulle vilja att särskolans klassrum var belägna i 
det stora huset svarar hon att det inte heller är bra om alla särskoleklasserna är samlade på 
samma ställe, i såfall borde det vara så att 2-3 klasser är i det stora huset och de små i 
"dagiset" och att man skiftar när eleverna blir äldre. 
 
 
 
6.2 Funktionell integrering 

 Här ställdes frågor som rör det gemensamma resursutnyttjandet av till exempel lokaler, 
personal och material. Även frågor om gemensamma lunch- och rasttider samt gemensamma 
och planerade aktiviteter tillsammans med grundskolan behandlades.  
 Alla informanter svarade att deras elever, och även de själva, äter och har raster 
samtidigt som grundskolans elever och lärare. Särskolan utnyttjar till viss del grundskolans 
personal, såsom skolsköterska, slöjdlärare och idrottslärare. Detta är genomgående för 
samtliga tillfrågade. På alla tre skolorna har speciallärarna samma personalrum som övrig 
personal på skolan. Kristina beskriver en känsla av att speciallärarna kanske måste anstränga 
sig lite mer och tänka på att inte hålla sig för sig själva utan aktivt delta i det sociala spelet i 
fikarummet:  
 

Vissa arbetslag använder sina arbetsrum som fikarum men det gör 
inte speciallärarna, vi går alltid till det stora personalrummet. Vi är 
flitiga besökare där! 

 
 På Annikas skola har särskolan en egen skolgård i anslutning till lokalerna. Hon berättar 
att hon upplever att hennes elever är segregerade även på rasterna. Ibland leker barnen på den 
stora skolgården men tycker att det blir för jobbigt och går då tillbaka till den lilla.  
 På skolan där Kristina arbetar blir det ofta stökigt på lunchrasten och en hög ljudnivå 
som många särskolebarn inte mår bra av. Därför har de på hennes skola låtit de egna 
klassrummen stå öppna och de uppmuntrar eleverna att ta en promenad på lunchen (d v s de 
har gjort en segregerande åtgärd för barnens bästa). Vidare berättar Kristina att även 
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särskolans elever i årskurs nio är kamratstödjare och de är med i elevrådet - med sina egna 
förutsättningar.  
 På frågan om det förekommer någon schemalagd ämnesmässig samverkan svarade 
samtliga att det inte gör det. De tillade samtidigt att det finns vissa elever som mycket väl 
skulle kunna klara av att delta i viss undervisning tillsammans med vanliga grundskolan, men 
som främst av sociala skäl valt att avstå. Idrottsläraren på Kristinas skola har försökt få med 
några elever men de vägrar. Många av dessa elever har gått i vanlig grundskola och 
misslyckats kapitalt och har följaktligen väldigt dåligt självförtroende. När de börjar i 
särskolan känner de sig "hemma". Två av flickorna i Annikas klass är med i skolkören och en 
av Lenas elever är med på elevens val. Förra året hade en särskoleklass elevens val 
tillsammans med en grundskoleklass men i övrigt förekommer ingen samverkan på 
individnivå. Vid friluftsdagar och liknande aktiviteter deltar särskolans klasser på alla tre 
skolorna. Det händer också att de anordnar egna friluftsdagar, åker och simmar osv. Högtider 
såsom Lucia, jul och avslutning firas gemensamt med grundskolan, förutom på Annikas skola 
där det inte finns utrymme för det. Även vissa temaarbeten görs tillsammans med 
grundskoleklasserna på Lenas skola. 
 När det gäller resurser tycker de tre informanterna att de är sämre nu än för tio år sedan. 
Alla tre upplever att resurserna är otillräckliga. Det fattas talpedagoger som kan arbeta med 
särskoleeleverna. För tillfället finns det bara en talpedagog för hela särskolan i kommunen. 
Lena berättar att de tidigare hade en speciallärare som kom in i klassen och plockade ut elever 
som behövde extra stöd men den tjänsten har nu försvunnit så lärarna får ha 
specialundervisning själva i klassen samtidigt som man har de andra eleverna. Det är 
naturligtvis ett problem. 
 
Annika: Jag upplever att vi har mycket sämre resurser än för cirka tio år 

sedan, på 80-talet. Då fanns det pengar och man fick ganska 
mycket. Alla mina åtta elever har mer eller mindre läs- och 
skrivsvårigheter, men jag har ingen extra resurs. Klassassistent 
finns visserligen men det är ju ingen pedagogiskt utbildad personal. 
Man får lägga upp arbetet så att man kan sitta med någon enskilt 
ibland.  

 
 Kristina uttrycker ungefär samma sak, och speciellt svårt är det med matematik och det 
logiska tänkandet för de här barnen, enligt henne. Elva elevers nivå måste anpassas på elva 
olika sätt.   
 

Eleverna får jobba alldeles för mycket med fylla-i-material för det 
finns inte tid till annat ibland. Jag försöker ha två nivåer på 
materialet, en där de tränar färdighet och en där de får en utmaning. 
Tyvärr hinner jag inte med att kolla allt de gör och "utmana" dem på 
det sätt som jag skulle vilja. 

 
 
 
6.3 Social integrering 

 Här ställdes frågor som rör det sociala samspelet mellan särskoleeleverna och 
grundskolans elever samt mellan lärarna. Lärarna i studien anser att det är på det här planet 
som det börjar uppstå svårigheter med integrering. Den fysiska och funktionella integreringen 
är förhållandevis lätt att uppnå, till skillnad från den sociala. Kristina uttrycker sig så här: 
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Ibland tycker jag att vi ställer orimliga krav på våra elever. 
Särskoleeleverna är integrerade med varandra och i skolan. De är till 
exempel med i elevrådet - på sina egna villkor. Det är lite utav en 
utopi. Varför ska de vara mer sociala än vi? Hur mycket umgås du 
med ekonomistudenter till exempel? 

 
 Kristina säger att vissa elever har en gemenskap med grundskolans elever. "Jag har 
killar och tjejer i min klass som har killar och tjejer i grundskolan. De har sällskap med 
någon." Annika däremot säger att hennes elever inte direkt umgås med grundskolans.  
 

Det är ju så att ungar håller sig inom klassen, det gör de ju även i 
grundskolan. Men de känner varandra vid namn och någon gång när 
de hoppar hopprep eller hage så är de med. Annars håller de sig mest 
klassvis. Problemet med våra elever är att de bor utspritt, så det är 
svårt med de spontana kontakterna efter skoltid. Däremot märker man 
att de äldre barnen ringer till varandra och bestämmer att de ska vara 
med varandra efter skolan. 

 
Lena:  För det mesta är de tillsammans med gruppen, inom klassen. Det 

händer ibland att vissa tar kontakt med de som är yngre än de själva. 
Det har med handikappet att göra. Man ligger på en lägre nivå så att 
säga och känner mer samhörighet med de yngre barnen. Ofta söker de 
sig då till de elever i grundskolan som har problem av ett eller annat 
slag - för att man känner samhörighet med dem. Det finns ju flera små 
grupper här på skolan där särskild undervisning bedrivs.  

 
 Samtliga informanter är eniga om att den sociala biten både blir lättare och svårare med 
åldern. Annika: "I förskolan är de integrerade till 100%, med eller utan personlig assistent. 
Sen i skolan segregerar vi dem: du ska till grundskolan, du ska till särskolan". Även Kristina 
tar upp detta, att eleverna i förskolan är väldigt integrerade men med åldern blir 
intressegemenskapen mindre. Detta ser de tillfrågade lärarna som ett problem.  
Enligt informanternas erfarenhet är det ingen större skillnad på pojkar och flickor i det 
avseendet att något kön skulle ha lättare att ta kontakt med grundskolans elever. Annika 
menar att det beror på individen - en individ som är framåt tar för sig mer. Enligt hennes 
erfarenhet är det dock mest flickor som är mer framåt.  
 Kristina säger att hon tycker det är bra att de umgås mycket i klassen och de får mycket 
positivt ut av varandra. Därför är det bra att det finns många särskoleklasser på skolan. I 
tonåren är det svårt för alla och man funderar över vem man är och vad man tycker och 
känner. För särskoleeleverna är det ofta ännu svårare att hitta sig själv. Under den processen 
speglar man sig själv i andra och om man inte kan hitta någon som är som en själv, blir det 
svårt. Därför är det så viktigt med förebilder bland andra. Kristina framhäver också det 
positiva med att ha årskurs 7, 8, 9 och 10 blandade, sjundeklassarna kan titta på de som går i 
tionde klass och är mer "färdiga" personer. De pratar ofta i klassen om att alla som går där har 
problem, annars skulle de inte vara där. I grundskolan arbetar man mycket med elevernas 
svårigheter och målet är att de ska bli "vanliga", som alla andra. Apropå detta säger Kristina: 
 

I särskolan vet vi att svårigheterna har de och kommer att ha hela 
livet. Här jobbar vi med möjligheterna. Det är någonting helt annat, 
en helt annan utgångspunkt. Att stärka det som är bra, få dem att 
landa i det de kan, bli trygga i sig själva. Om man har en elev i 
grundskolan som har dyslexi vill man gärna bota det för att eleven i 
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fråga ska bli "normal". Men våra elever är per definition inte normala 
- då skulle de inte gå i särskolan.  

 
 Både Kristina och Annika påpekar vikten av att inte låta särskolan bli en skyddad 
verkstad. De måste lära sig leva i världen och lära sig om sitt problem och handskas med det, 
"för vi kan inte linda in dem i bomull". 
 På frågan om lärarnas sociala integrering har betydelse för elevernas dito svarar Kristina 
utan tvekan ja medan Annika och Lena inte tror att det är lika viktigt. Samtliga upplever sig 
vara integrerade i personalgruppen på skolorna där de arbetar. På Annikas skola är 
speciallärarna med i olika arbetsgrupper precis som de andra lärarna. Någon är med i 
mobbingteamet, någon är i biblioteket osv. Annika tror inte att lärarnas integrering är så viktig 
för att eleverna inte känner det. "Men det är klart - trivs man så visst märker ungarna det. Så 
är det ju med allt." 
 
Lena:  Eleverna själva uppfattar sig inte som "särskoleelever" utan de hör till 

skolan. De är elever på skolan och de gör ingen åtskillnad på det 
sättet mellan klasser.  
 

 På alla tre skolorna utgör speciallärarna ett eget arbetslag. Slöjdlärare, 
hemkunskapslärare, assistenter och speciallärare ingår i arbetslaget. Eftersom särskolan har 
fler timmar i övningsämnena än grundskolan, är det viktigt att dessa lärare deltar i särskolans 
arbetslagsmöten. Lena ser det som mycket positivt att vara ett eget arbetslag: 
 

Jag tycker det är bra att vi är ett eget a-lag. Vi får ta fram våra 
problem och våra idéer. Det finns risk att vi försvinner om vi är med i 
grundskolans arbetslag. Då kommer deras problem i förgrunden. Vi 
hjälper och stöttar varandra inom a-laget och går in i klasserna om 
någon är sjuk eller så. Alla känner alla barn.  

 
 Annika säger att hon uppfattar att särskolan är en naturlig del av skolan, men eftersom 
speciallärarna utgör ett eget arbetslag blir det så att de är lite för sig själva. Om man flyttade 
några klasser till den större byggnaden istället för att ha särskolan i en separat byggnad skulle 
de bli en del av skolan på ett annat sätt. Detta är något som Annika önskar. Vidare ser hon det 
inte uteslutande som positivt att alla speciallärare är med i samma arbetslag.  
 

Ibland känner vi att vi behöver prata specifikt om våra barn men ska 
man vara integrerad så borde man dela lite på sig och kanske inte 
vara så många klasser på samma skola heller utan vara ute i resten av 
stan och vara med i ett vanligt a-lag - då skulle det bli på ett annat 
sätt. Det är inte bra om vi blir för många tillsammans.  

 
 Hur har då reaktionerna på särskolan och dess elever från grundskolans elever och 
lärare varit? Ingen av informanterna har upplevt några speciellt negativa reaktioner. Lena 
säger: 
 

Jag har ju inte skrivit SÄRSKOLA på dörren till klassrummet, utan 
bara klassbeteckningen, för att få bort den här stämpeln som många 
kanske inte vill ha. Jag tror att många föräldrar tänker så att deras 
barn får stämpeln särskoleelev innan de har sett vad vi gör i särskolan 
och vad det är för någonting egentligen. Många har nog en lite 
felaktig uppfattning och blandar ihop det med träningsskolan som är 
till för mycket mer gravt handikappade barn. 
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 Rektorn på skolan där Kristina arbetar informerade tidigare grundskolans elever om att 
det finns en särskola på skolan men nu gör man inte det längre. Särskolan har blivit en 
naturlig del av skolan och grundskolans elever är vana vid att ha särskoleelever runt omkring 
sig. Kristina säger att hon märker lite av nedlåtande kommentarer och liknande i korridoren 
till exempel, men oftare uppstår problem särskoleklassernas elever emellan. De blir störda av 
varandra, eftersom det finns så många olika sorters funktionshindrade barn i varje grupp. En 
elev med autism sitter och slår med pennan mot bänken ett oändligt antal gånger eller låter på 
ett visst sätt och det stör givetvis koncentrationen hos de andra i klassen.  
 
Annika fortsätter: 

 
Vi är "Örnar" säger vi, vi går inte runt och informerar om att vi är en 
särskola för så annorlunda är vi inte. Men jag upplever inte att någon 
är dum mot våra barn på det sättet. Visst, någon kanske får höra 
glåpord ibland men då är det ju en sån unge som säger glåpord till 
alla. 

 
 När det gäller omgivningens reaktioner kan man, utifrån informanternas utsagor, säga 
att de är i stort sett enbart positiva. 
 
 
 
6.4 Samhällelig integrering 

 Det som kallas samhällelig integrering är något som inte kan uppnås till någon högre 
grad i skolans värld, utan det är någonting som tar lång tid och kräver mycket arbete. Den 
samhälleliga integreringen gäller elevernas kommande situation som vuxna, men den börjar i 
skolan. Skolans uppgift i det här fallet är att ge eleverna möjlighet att lära sig att välja i sitt 
liv. Eleverna måste få kunskaper om samhället och hur det är uppbyggt för att få ett rikt liv 
som vuxna. Elever som går i särskolan behöver tillföras upplevelser på ett konkret plan. 
Kristina säger:  
 

Eleverna måste få uppleva saker så att de sedan själva kan välja. På 
fritids har de många olika aktiviteter, de bowlar, går på bio o s v. Vi 
pratar mycket om rättigheter och skyldigheter och vad som händer i 
världen. På SO-timmarna läser vi "8 sidor" och tittar på Lilla 
Aktuellt. Man kan inte bara berätta för de här barnen, de måste få 
GÖRA. Vi går mycket på museum också, mer än vad andra klasser 
gör.  

 
 Annika berättar att hon upplever att hon och hennes kolleger även får arbeta mycket 
med elevernas föräldrar. Flera av dem har föräldrar som själva gått i särskola och de behöver 
stöd och tips om exempelvis olika fritidsaktiviteter som kan vara bra för barnen. Barnen som 
går i särskolan har rätt till en bra fritid, menar Annika, och därför jobbar man mer med det än 
vad grundskolan gör. Det är främst de barn som tidigare gått i vanlig grundskola som har ett 
bra socialt liv. Ibland bjuder särskolan in sådana personer som arbetar med diverse 
fritidsaktiviteter för att de ska berätta om sin verksamhet. Annika säger, liksom Kristina också 
påpekade, att särskolebarnen behöver mer konkreta saker och uppgifter. Barnen i Annikas 
klass har till exempel i uppgift att lära sig hur Internet fungerar och att kunna maila. Även 
Lena berättar att vissa föräldrar behöver "pushas på" för att de ska intressera sig för barnens 
aktiviteter. Hon säger att de i särskolan försöker vara ute i samhället och åka buss och sådana 
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saker med barnen - bli medvetna om hur man uppför sig bland andra människor helt enkelt. 
Den sociala biten är väldigt viktig för de här barnen, kanske nästan viktigare än 
kunskapsbiten, menar Lena.  
 
Vad upplever informanterna vara viktiga förutsättningar för integrering?  
 
Kristina: Framförallt tid! Och att man har långsiktiga lösningar: nu är vi här 

och nu ska vi vara här för en lång tid framöver. Kontinuitet är också 
jätteviktigt - för att kunna etablera sig i kollegiet och även för 
skolledningen, det händer att de nästan glömmer bort särskolan 
ibland. Det är viktigt att vi blir en organisk del av skolan.  

 
Annika: Att vi spred ut oss mer vore bra, tror jag. Istället för att ha sex eller 

sju klasser på varje skola borde vi finnas i varje område. Kanske två 
klasser på varje skola och att vi tillhörde arbetslagen där. Då skulle vi 
bli ännu mer integrerade och sedda mycket mer. Det finns nackdelar 
med det också. Till exempel om det skulle vara några barn som inte 
går ihop så har vi inte samma möjlighet att ändra om i klasserna som 
vi har nu. Att ha utbildade lärare och att vi speciallärare får möjlighet 
att träffas är också viktiga förutsättningar för lyckad integrering. 

 
Lena:  Att särskolan finns i samma lokaler som grundskolan. Att man besöker 

varandras klasser och att grundskoleeleverna får komma in till oss 
och se vad vi gör så att det inte blir så främmande, det skulle kunna 
skapa en ökad förståelse. Ett utökat samarbete med grundskolan 
skulle också vara önskvärt. 

 
 Under intervjuerna diskuterades frågan om integrering alltid är bra. Alla tre lärare är 
eniga om att den fysiska integreringen alltid är bra, åtminstone för grundsärskolans del. För 
vissa elever är det ibland bättre att vara integrerad men i en segregerad miljö. Annika säger: 
 

Det är inte alltid givet att vara integrerad. Har du ett multihandikapp 
är det kanske inte alltid det bästa. För vems skull ska man då 
integrera? Alla ska ju ha utbyte av det.  

 
 För multihandikappade barn är det oftast bäst med en segregerad skolgång som passar 
deras behov bättre. Att särskolan ska försvinna och att det ska bli en "skola för alla" som det 
diskuteras mycket kring, tror inte informanterna på. Att man ska kunna ta hand om alla i 
samma klass blir svårt, enligt dem. Lena berättar om vissa barn i hennes klass som gått fem år 
i vanlig grundskola - de mådde dåligt, grät och hade ont i magen. Det är förödande. Men när 
de får komma till särskolan trivs de och behöver inte alltid känna sig sämst och misslyckas 
gång på gång. Eftersom särskolans klasser är mycket mindre än grundskolans kan man 
följaktligen individualisera mer.   
 
 
 
6.5 Hur har särskolan och integreringen av denna förändrats de senaste åren? 

 Om man tittar på särskolan ur ett tidsperspektiv och går tio år tillbaka i tiden, hur såg 
situationen ut då? Enligt informanterna är det en hel del som har förändrats, både till det bättre 
och det sämre. För tio år sedan fanns det enbart utbildade lärare som arbetade inom särskolan 
i kommunen. Vidare fanns det en skolledning för särskolan, en rektor som hade uttalat ansvar 
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för särskolan. Nu sitter varje rektor med sin lilla enhet och det finns ingen som ser helheten, 
menar Kristina, som var rektor för särskolan innan kommunaliseringen. Hon tycker, rent 
principiellt, att det är bättre att särskolan är kommunal men när det gäller denna kommun 
tycker hon att kommunen tar ett otydligt ansvar för särskolan. Bristen på specialutbildade 
lärare är alarmerande, menar Kristina vidare. "En skola för alla" och diskussionerna om att 
varje elev ska kunna gå i skolan i nära anslutning till hemmet rimmar illa med verkligheten. 
Elever med behov av särskilt stöd behöver pedagogiskt kunnig personal och utbildade 
speciallärare, inte enbart välmenande vuxna. Men var ska den kompetensen komma ifrån? 
Förr hade speciallärarna mer handledning. Varje integrerad elev hade sju timmar av 
specialundervisning i veckan knutna till sig, sex timmar till undervisning och en timme till 
handledning av läraren. Idag är speciallärarna glada om de får en eftermiddag då och då av 
handledning. Utbytet speciallärare emellan och möjlighet till fortbildning är sämre idag, vilket 
samtliga tillfrågade är eniga om. Eftersom speciallärarna numera finns inom olika 
rektorsområden finns det ingen som riktigt tar ansvar för det. Annika säger att man får skaffa 
sig fortbildning på egen hand, på kvällstid eller på sommarlovet. Ungefär 1-2 gånger per läsår 
anordnas någon gemensam föreläsning för alla speciallärare. Att arbeta i särskolan är dock 
inte detsamma som ”vanlig” specialundervisning”. Därför finns det hos särskolans lärare ett 
ytterligare behov av ”specifik” fortbildning. 
 Annika berättar vidare att det i dagsläget finns sämre resurser och mindre pengar. Detta 
är ett välkänt faktum som inte bara drabbar särskolan. Antalet särskoleelever har växt väldigt 
mycket och till följd av detta har man fått göra fler klasser som finns på flera olika skolor i 
kommunen. Lena frågar sig var gränsen för antal elever i en särskoleklass går? Om man har 
15 barn i en klass blir det ingen specialundervisning, enligt henne. Det är heller inte så 
lämpligt att man "blandar" så mycket som man gör. I samma klass kan det finnas elever med 
DAMP eller AD/HD och autism och den konstellationen är inte alltid så bra.  
 Lena tycker att den fysiska integreringen har blivit bättre jämfört med för tio år sedan. 
Förr var de visserligen lokalmässigt integrerade, men i ett hörn av skolan, och de var tvungna 
att flytta när grundskolan behövde lokalerna. Nu är särskoleklasserna på hennes skola mer 
utspridda och tanken är att man ska öka samarbetet med grundskolan vägg i vägg.  
Annika arbetade tidigare på en annan skola där hon var ensam speciallärare och hade en klass 
med tio elever. Då upplevde hon att de integrerades mycket mer och att de var med på ett 
annat sätt. På frågan om det var bättre förr, svarar Annika: 
 

Nej, det är snarare så att vi har fått bättre barn. Och då undrar man 
ju, sitter de som vi hade förr på träningsskola idag?  

 
Det som är bättre idag är, enligt Kristina: 
 

Vi är inte längre "de andra", vi hör till. Rektor på skolan kan inte 
komma och säga att de behöver lokalerna själva och de kan inte tro 
att någon annan tar ansvar utan den skolan där vi är - där är vi. Ska 
de göra något annat, är det deras ansvar. Integrering kräver 
kontinuitet.  

 
 Under intervjuerna diskuterades frågan om vad den ökade inskrivningen i särskolan kan 
bero på. Detta var från början inte någon av de stora frågorna i studien, men det visade sig 
vara ett viktigt ämne att tala om. En stor förändring som särskolan har genomgått sedan 1990-
talet är det stora antalet nya elever. De tre lärarna har ungefär samma tankar när det gäller det 
ökade elevantalet. Kristina menar att det alltid har funnits en gråzon. I det undre skiktet har 
det funnits många som borde gått i särskola och fler av den kategorin hamnar i särskolan idag. 
Dagens skola ställer högre krav på barnen; mer eget ansvar och större klasser. De svagaste 
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barnen klarar inte av de nya arbetssätten och slås ut mer än tidigare. Dessutom har 
föräldramotståndet minskat och det är en positiv utveckling, enligt Kristina. Föräldrarna har 
idag möjligheten att välja grundskolan för sina barn men många väljer ändå särskolan. Man 
hade kanske trott att antalet elever skulle minska när möjligheten att välja skolform infördes, 
men tillströmningen till särskolan är stor i alla fall. Lena säger: 
 

Kanske är det så att synen på särskolan har förändrats, att man är 
mer informerad och upplyst idag. Men samtidigt är särskolan ändå 
särskolan och som förälder vill man att ens barn ska gå i vanlig skola 
om det är möjligt. Jag tror att grundskolan sätter stor press på 
föräldrarna, att man säger att det inte finns något annat alternativ. 
Antingen väljer man särskolan eller så får barnen sitta där utan att få 
hjälp. 

 
 Även Annika menar att föräldrar idag inte gör lika mycket motstånd mot inskrivning av 
sina barn i särskolan. De flesta har antagligen själva varit med om och sett särskoleelever på 
den skola som de gick på. Det stora flertalet elever i särskolan ser heller inte 
utvecklingsstörda ut, det vill säga rent utseendemässigt. 

 
Säger du särskola till de som är 50-55 år och som inte vet någonting 
om särskolan, tänker de på ett multihandikappat barn som dreglar. 
Eller någon med Downs syndrom. De skulle aldrig tro att våra barn 
är särskolebarn.  

 
 Vidare tycker Annika att den ökade inskrivningen i särskolan är lite oroväckande. Hon 
skulle vilja begära omtestning av vissa elever i sin klass, mer än hälften av barnen kan inte 
benämnas "utvecklingsstörda", anser hon. Fler elever med DAMP och ADHD placeras i 
särskolan nu. Annika tror att det beror på insparade medel. Istället för att grundskolan gör små 
grupper så placeras fler elever med inlärnings- och/eller sociala problem i särskolan. Men hon 
påpekar samtidigt att det finns något som heter nationella prov, som de svaga eleverna i 
hennes klass med största sannolikhet inte skulle klara. Det finns också en annan aspekt att ta i 
beaktande, nämligen den stämpel som särskolan trots allt ger barnet.  
 Även Lena berättar att hon har flera elever som fungerar normalt men som är svaga - 
gränsfall så att säga. De kanske skulle kunna fungera i en vanlig klass med mycket stöd. I 
grundskolan har man så stora klasser att det inte finns resurser att hinna och orka med barnen 
som behöver särskilt stöd. Lena tycker att det borde finnas ett alternativ för de svaga barnen 
istället för att placera dem i särskola. Små undervisningsgrupper med möjlighet till 
individualisering på hög nivå vore naturligtvis det ultimata. Men var ska pengarna komma 
ifrån? 
 
 
 
6.6 Vilka förändringar skulle kunna bidra till en ökad integrering i framtiden?  

 Det finns alltid saker som kan bli bättre genom att göra små eller stora förändringar. Om 
de intervjuade lärarna fick önska så skulle de vilja skapa en ny öppenhet mot grundskolan. 
Personalen på grundskolan och särskolan borde samarbeta mer än vad de gör idag för att 
skapa en bättre integrering, inte minst socialt sett. Bättre lokaler är något som alla  
tre önskar. Mer rymd, bättre ljudisolering och en lugnare miljö. Det bästa vore om man delade 
upp sig mer och inte samlade alla särskoleklasserna på ett fåtal skolor. För personalens skull 
är det kanske inte så bra att splittras men många av barnen blir oroliga när det blir för stökigt. 
Kristina menar att den befintliga personalen behöver kompetensutveckling och en 
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personalförsörjningsplan. Hon undrar hur man från kommunens sida tänkt sig framtiden. Det 
tar tid att utbilda folk och alla behöriga lärare inom särskolan i kommunen har passerat 50, de 
flesta med god marginal. Eftersom antalet elever i särskolan växer hela tiden så måste 
nyanställningar göras, men det finns inga lärare som har den utbildning som krävs. Detta är 
naturligtvis ett stort problem för särskolans framtid och inte minst för kvaliteten på 
undervisningen. Annika säger att hon önskar att cheferna tänkte lite mer på särskolan och dess 
lärare. Hon upplever situationen som att de ibland kommer i sista hand. Att man placerat 
särskolan i en separat byggnad borde de inte accepterat, så här i efterhand. Eleverna där är 
verkligen segregerade. Något samtliga är överens om är att det skulle behövas en rektor eller 
någon slags samordnare med uttalat ansvar för särskolan och speciallärarna.  
 Vissa fördelar finns dock med det nya systemet. Innan kommunaliseringen kom 
grundskolan många gånger i första rummet, särskolan kunde ha svårigheter att få slöjdtider 
och idrottstider. Men eftersom de två skolformerna har samma rektor kan det inte längre få gå 
till på det sättet.  
 Vidare säger Lena att hon skulle vilja få bort stämpeln på särskolan. Det är naturligtvis 
en lång process, och den kanske inte ens är möjlig, men en ökad integrering på alla plan kan 
kanske bidra till det? 

 
 
 

7. Sammanfattning av resultat 
 
 

 Av informanternas svar kan utläsas att särskolorna är någorlunda väl integrerade rent 
lokalmässigt (fysiskt). Det är bara Annika som är missnöjd eftersom särskolans elever fått 
sprida ut sig och inryms för tillfället i en dagisbyggnad. Lena påpekar visserligen att de 
tidigare fått byta lokaler när nya behov har uppstått i grundskolan och de har behövt större 
klassrum.  
 När det gäller den funktionella integreringen, det gemensamma resursutnyttjandet, 
svarade alla tre informanter att de utnyttjar samma personal som grundskolan, i viss 
utsträckning, bl.a. i övningsämnena, och så har man samma skolsköterska. Speciallärarna har 
samma personalrum som övriga lärare på skolan. Friluftsdagar och liknande anordnas ofta 
tillsammans med grundskolan. Men resurserna är otillräckliga, tycker samtliga och de kan se 
en viss försämring under de senaste tio åren. Detta är dock antagligen inget specifikt problem 
för särskolan.  
 Det förekommer ingen schemalagd ämnesmässig samverkan mellan särskolan och 
grundskolan. Även om det skulle kunna göra det, främst på individnivå, väljer 
särskoleeleverna att avstå, ofta av sociala skäl. Detta för oss in på den sociala delen av 
integrering av särskolan i den vanliga skolan. Detta område tog största delen av intervjuerna i 
anspråk. Kanske för att det sociala spelet är komplicerat och svårt att styra över, särskilt för 
andras räkning? En av de intervjuade, Kristina, tycker att vi ibland ställer för höga krav på 
särskolebarnen när det gäller deras umgänge med andra. De är ju tillsammans, i gruppen, och 
uppenbarligen är det där de känner sig mest trygga. Men att särskolan ska vara en ”skyddad 
verkstad” vill informanterna motverka. Karlsudd (1999) skriver, att i den sociala integreringen 
har det sociala avståndet mellan utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda reducerats. Med 
socialt avstånd menas att man inte psykologiskt upplever sig som utanför. Socialt integrerade 
är de utvecklingsstörda som ingår i en gruppgemenskap med andra som inte har något 
funktionshinder och känner sig som en naturlig del i gruppen. Av intervjusvaren att döma är 
särskoleelevernas umgänge med grundskoleelever ganska begränsat. Annika säger att hennes 
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elever inte umgås med grundskolans. Kristina har däremot en annan erfarenhet, vissa av 
hennes elever har vänner i grundskolan. Att flera särskoleelever som blivit uppmanade att 
delta i viss undervisning tillsammans med grundskolan tackar nej till det har främst sociala 
skäl, enligt Kristina och Annika. De känner sig inte som ”en naturlig del i gruppen”, som 
Karlsudd skriver.  
 Speciallärarnas sociala integrering i personalgruppen upplevs som bra. På samtliga tre 
skolor utgör speciallärarna ett eget arbetslag, något som informanterna till största delen tycker 
är positivt. De upplever sig ändå vara socialt integrerade med övrig personal på skolan.     
 Samhällelig integrering gäller som tidigare nämnts främst de vuxna utvecklingsstörda 
och innebär att man i vuxenlivet har samma tillgång till resurser, samma möjlighet att påverka 
sin egen situation, en produktiv arbetsroll och ingår i ett socialt sammanhang med andra. För 
att träna eleverna inför deras kommande vuxenliv, försöker man i särskolan att konkretisera 
vardagen och fokusera på att eleverna själva ska få uppleva och göra saker som är till nytta för 
dem. Informanterna berättar om diverse aktiviteter de gör för att medvetandegöra eleverna om 
att de själva till stor del kan påverka sina liv som vuxna. Det kan till exempel vara att åka buss 
in till stan, att gå på museum eller att lära sig hur man gör när man mailar.  
 Man kan betrakta de fyra aspekterna av integrering ur ett hierarkiskt perspektiv, dvs. att 
omsättandet av de fyra integreringsformerna blir svårare ju längre ner på ”stegen” man 
kommer. Steg ett motsvarar i detta sammanhang den fysiska integreringen, steg två den 
funktionella, steg tre den sociala och slutligen steg fyra den samhälleliga.  
 Hierarkin blev tydlig i intervjuerna som gjordes för denna studie. Sammanfattningsvis 
kan man säga att resultaten av intervjuerna visar att de fysiska och funktionella aspekterna på 
integrering är förhållandevis lätta att åstadkomma i praktiken, till skillnad från den sociala. 
Den samhälleliga integreringen, till sist, är inte lika aktuell i detta sammanhang eftersom den 
handlar om vuxenlivet. Men om man ser skolan som ett ”minisamhälle” så är den 
samhälleliga aspekten relevant, till exempel representation i elevråd, mobbningsgrupper osv. 
Det handlar också om demokratiträning. Därför är det viktigt att redan i skolan börja arbeta 
för ett ökat inflytande för särskoleeleverna, något som de tre informanterna framhäver.  
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8. Diskussion 

 
 Söders indelning av integrering i fyra punkter är antagligen den i Sverige mest 
tillämpade. Begreppen har ofta fungerat som utgångspunkt och analysinstrument för hur väl 
olika verksamheter lyckats i sina strävanden att nå den gemenskap där alla har lika värde 
(Karlsudd, 1999:49). I denna studie används således också Söders fyra aspekter på 
integrering; fysisk, funktionell, social och samhällelig. För att återknyta till inledningen och 
studiens huvudfrågor diskuteras först de fyra aspekterna på integrering. Under intervjuerna 
med speciallärarna diskuterades inte enbart integrering utan även andra intressanta frågor som 
har med särskolan att göra, såsom det ökade antalet inskrivna elever i särskolan och 
avskaffning av särskolan som skolform (”en skola för alla”). Dessa områden tas också upp till 
diskussion.  
 
8.1 Fyra aspekter på integrering 

 Resultatet av intervjuerna visar att integreringen av särskolan i den vanliga grundskolan 
främst handlar om fysisk integrering. Faktum är att om skolan ska närma sig idealet där alla 
elever är fullständigt integrerade, krävs det mycket mer än en organisatorisk förflyttning av 
elever från grupper och särskolor och in i klassrummet i normalskolan. Det löser inte särskilt 
många problem och risken är istället, tvärtemot önskat resultat, att integrering blir detsamma 
som osynliggörande, menar Haug (1998:60). Visserligen förekommer ett visst samutnyttjande 
av resurser och en del samverkan i olika aktiviteter mellan särskola och grundskola, men 
oftast är det då fråga om mer sporadisk samverkan i ämnen som är friare. Regelbunden 
samverkan är inte lika vanlig. Planerad pedagogisk samverkan är ovanlig, vilket även Söder 
och Arnell (1979) fann i sin studie om integrering. Den inkluderande skolan bygger på att alla 
elever ska finnas tillsammans. Men det räcker naturligtvis inte med att man är fysiskt 
närvarande för att uppleva meningsfullhet med tillvaron. Det krävs också att möjlighet ges till 
ett aktivt deltagande i den inkluderande verksamheten och att vars och ens bidrag ses som en 
resurs i det gemensamma gemensamhetsskapandet (Persson, 2001:50). Misslyckade s.k. 
integrationsförsök kanske handlar om just detta – man har skapat fysiska förutsättningar för 
närvaro men inte lyckats skapa miljöer där aktivt deltagande möjliggjorts.  
 När det gäller den sociala integreringen menar Söder och Arnell (1979) vidare att det 
sällan är fråga om någon egentlig integrering. Det dominerande mönstret är en accepterande 
isolering; de utvecklingsstörda är accepterade på skolan men mer regelbundna och spontana 
kontakter med grundskolans elever förekommer sällan. Detta har även informanterna i denna 
studie påpekat - att den sociala biten är svår för särskolans elever. Samtidigt sade en av 
informanterna, Kristina, att vi inte ska ställa för höga krav på eleverna, som ju trots allt är 
integrerade i skolan och med varandra. Hon ställde mig frågan ”hur mycket umgås du med 
ekonomistudenter till exempel? Det ligger en hel del sanning i hennes påstående/fråga, för om 
man går till sig själv så finner de flesta att man, medvetet eller omedvetet, söker sig till sina 
gelikar. Varför ska vi då kräva att särskoleeleverna ska vara mer sociala än vi? Inom ramen 
för den sociala integreringen diskuterades även lärarnas integrering, och deras 
(speciallärarnas) uppdelning i egna arbetslag, under intervjuerna. Att vara samlade i ett och 
samma arbetslag är oftast på gott och ont, som Annika påpekade. Speciallärarna behöver 
naturligtvis träffas och utbyta erfarenheter sinsemellan men de skulle kunna bli en ännu mer 
naturlig del av skolan om de istället skulle ingå i blandade arbetslag.  
 Söder och Arnell (1979) inneslöt inte den samhälleliga aspekten av integrering i sin 
studie av särskolans integrering i den vanliga skolan, därför att de ansåg att den gäller 
elevernas kommande liv som vuxna (s. 19). I detta arbete har även den samhälleliga 
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integreringen diskuterats. Informanterna menar att man redan i skolan kan börja förbereda 
eleverna för vad som förväntas av en som vuxen och att de ska ges möjlighet att välja i sina 
liv som vuxna.  
 Under intervjuerna diskuterades även vad som har förändrats i särskolan de senaste tio 
åren och vilka förändringar som kan leda till förbättringar. Ett problem enligt informanterna, 
är att samtidigt som andelen elever i behov av särskilt stöd har ökat, har omfattningen av 
insatserna gått ner och antalet lärartimmar är nere på en låg nivå. Minskade resurser ställer 
stora krav på personalen som arbetar i skolan. Rätten till stöd är ovillkorlig men det finns inga 
klara direktiv för hur stödet ska se ut. Varje kommun har ansvar för att stödja elever med 
problem, och detta lämnar stort utrymme för lokala bedömningar. Som framgår av resultatet 
önskar informanterna att kommunen tog ett tydligare ansvar för särskolan. Sedan 
kommunaliseringen i mitten på 1990-talet finns ingen enskild rektor eller samordnare som 
ansvarar för särskolan, vilket informanterna till största delen upplever som en försämring mot 
tidigare. Det finns uppenbarligen ett stort behov av att kommunerna följer upp och utvärderar 
utvecklingen inom detta område.  
  
8.2 Ökad inskrivning av elever i särskolan 

 Informanternas uppfattningar stämmer väl överens med litteraturens (Tideman, 2000) 
när det gäller orsaker till det ökade antalet elever i särskolan. Kriteriet för att bli placerad i 
särskola är att man har en utvecklingsstörning, men som framkom i resultatdelen, blir antalet 
särskoleelever som inte är utvecklingsstörda allt större. I pressdebatten på senare år framgår 
det att antalet elever inskrivna i särskolan är större än vad som kan anses vara rimligt i 
förhållande till förekomsten av utvecklingsstörning. Detta är något som en av de intervjuade, 
Annika, funderat över. På frågan om det var bättre förr svarar hon nej, men hon tycker att de 
har fått ”bättre” barn i särskolan. Finns eleverna som vi hade förr i träningsskolan idag? 
undrar hon under intervjun. Det kanske är så. Det finns ingen absolut gräns mellan 
svagbegåvade barn som klarar grundskolan och utvecklingsstörda barn. Mycket beror på det 
stöd som barnet får i grundskolan av speciallärare och andra. De senare årens ökning av barn i 
särskolan är en följd av att man har dragit in mycket av det stödet i grundskolan (Bakk & 
Grunewald, 1998). En följd av grundskolans indragna resurser i sin tur, blir att särskolan idag 
får ”bättre” barn, eller barn som inte har lika stora handikapp, jämfört med för tio år sedan. 
Tideman (2000) skriver att motivet till att barnet i fråga ska skrivas in i särskolan nästan 
uteslutande är att det saknas pengar i grundskolan för att ge den hjälp barnet behöver.  
 Genom särskoleinskrivning skulle de resurser som behövdes frigöras. Flertalet föräldrar 
i Tidemans (2000) studie upplevde att det inte fanns något annat val än att gå med på att deras 
barn skrevs in i särskolan. Att säga nej skulle innebära att barnet inte fick den hjälp det 
behövde. Det blir tydligt i Tidemans intervjuer att särskoleinskrivningen ofta använts som ett 
sätt att få resurser som grundskolan saknade, vilket även informanterna i denna studie 
påpekat. Genom decentraliseringen har den geografiska tillgängligheten till särskolan ökat. 
Kommunaliseringen har bidragit till att särskoleundervisningen i större utsträckning bedrivs 
på hemorten vilket kan tänkas få fler föräldrar positivt inställda till att låta sina barn skrivas in 
i särskolan. Ökad geografisk tillgänglighet ger ökad efterfrågan (Tideman, 2000). Samtidigt 
menar Tideman (2000) att strävan efter att skapa "en skola för alla" motverkas av att det finns 
två skolformer i det obligatoriska skolväsendet, som innebär att samhället måste segregera 
och sortera elever (den s.k. segregerande integreringen, se kap 5.3. och Haug (1998)). 
Kommunaliseringen skulle bli ett steg mot avskaffandet av särskolan men istället går 
utvecklingen i motsatt riktning. Fler istället för färre sorteras ut från grundskolan och skrivs in 
i särskolan (Tideman, 2000). Viktigt att ha i åtanke är att specialpedagogiska insatser inte bara 
rör sig om att ge enskilda elever den hjälp de har behov av. Det handlar också om att arbeta 
för att utveckla dem vanliga undervisningen och skolans inlärningsmiljö – specialpedagogik 
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och ”vanlig” undervisning kompletterar varandra. De högre krav på prestationer, anpassning 
och flexibilitet som finns i den ordinarie undervisningen bidrar till ett ökat behov av särskilt 
stöd åt vissa elever. Vem som definieras som avvikande är till stor del beroende av vilka 
gränser vi drar upp i förhållande till det som är normalt (Asmervik m.fl., 2001:340).  
  
8.3 En skola för alla? 

 Frågor om integrering är särskilt viktiga att ställa i dagsläget när det diskuteras mycket 
kring särskolans framtid, "en skola för alla" och inskrivningen i särskolan har ökat kraftigt. En 
viktig fråga som är i hetluften just nu är särskolan och dess framtid. I SVT:s samhällsmagasin 
Uppdrag granskning (2002-05-21) diskuterades detta. Ska särskolan avskaffas? Vad vill 
särskoleeleverna själva? Regeringen har tillsatt en kommitté som ska utreda om särskolan ska 
läggas ned och dess elever ingå i den vanliga grundskolan. Eleverna som intervjuades ville 
självfallet att särskolan ska få finnas kvar. Handikappombudsmannen, Lars Lööw, är av annan 
åsikt. "Jag kommer att arbeta för att avskaffa särskolan som skolform tills någon överbevisat 
mig om att det inte är rätt väg att gå fram för att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar", sade han. Lööw menar att särskolan ska avskaffas och att vi måste 
hitta andra vägar för att garantera stöd till elever med särskilda behov. Han tycker också att vi 
måste ta bort gränserna som skapar förutfattade meningar om vad barn kan och inte kan och 
som sätter upp gränser för barns utvecklingsmöjligheter. Vi ska ha en skola för alla! Vidare 
menar Lööw i intervjun att så länge särskolan finns kvar som skolform minskas kommunernas 
drivkrafter att verka för en skola för alla. Det kanske är politiskt riktigt av 
handikappombudsmannen att vilja avskaffa särskolan, men som en av lärarna i denna studie 
påpekade - var ska kompetensen komma ifrån? Att elevassistenter används som ersättare för 
pedagoger är ingen lyckad lösning. Barn i behov av särskilt stöd behöver specialpedagogiskt 
kunnig personal. Samtidigt visar en undersökning som gjorts av Uppdrag granskning att 
grundskolan inte har möjlighet att bygga upp den specialkompetens som finns inom särskolan 
idag. I grundskolan har 1 av 10 lärare specialpedagogisk utbildning, i särskolan är 
motsvarande siffra 7 av 10. Av grundskolans lärare har 2 av 10 erfarenhet av att upprätta en 
individuell utvecklingsplan, i särskolan 8 av 10. Om särskolan ska avskaffas måste begreppet 
"en skola för alla" innebära att alla elever ska ha tillgång till och få en likvärdig utbildning, 
därför krävs en god inlärningsmiljö och speciell hjälp av välutbildade och kompetenta 
pedagoger till de barn och ungdomar som befinner sig i svårigheter. I vissa kommuner har 
man lyckats väldigt väl med att individintegrera alla särskoleelever (Gislaved nämns som ett 
exempel i Uppdrag granskning), medan man i andra kommuner har en mer skeptisk 
inställning.  
 Även Agneta Brodén på Lärarförbundet intervjuades i TV-programmet. Hon tycker att 
integrering alltid ska vara målet men segregering kan ibland vara medlet. Hon menar att t ex 
döva, som är segregerade under hela skoltiden, är den grupp funktionshindrade som är mest 
integrerade i vuxenlivet. Om målet är att bli integrerad i vuxenlivet så kan segregering med 
andra ord vara befogat, enligt Brodén. I intervjuerna som gjorts i denna studie framkom att 
informanterna rent principiellt tycker att integrering alltid är bra. I vissa fall, om eleven i fråga 
har ett multihandikapp, är det ofta bättre att ha en segregerad skolgång. Integrering får inte 
ske till vilket pris som helst.  
 ”En skola för alla-perspektivet” innebär en ny utmaning för pedagoger. Behov av 
särskilt stöd är ett i grunden pedagogiskt problem och bör därför lösas av pedagoger och 
specialpedagoger tillsammans. Detta ställer krav på utbildningsväsendet och i synnerhet på 
lärarutbildningen. (Persson, 2001). En skola för alla måste få utslag i den praktiska 
tillämpningen av undervisning och inte bara i teorin. En lösning, enligt Persson, är att skapa 
förutsättningar för den vanliga klassläraren att tillsammans med sitt arbetslag i huvudsak klara 
av den naturliga variationen av i olikheter (ibid). Lärarutbildningarna blir viktiga institutioner 
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för att bidra till förändring på detta område. Haug (1998) skriver att alla lärare i princip ska ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. Lärarna ska ha en generell eller 
universell kompetens. Tanken är att behovet av segregerande särskilda åtgärder har skapats av 
att skolan inte är konstruerad för att alla ska kunna fungera där. Utmaningen blir att forma 
skolan så att den omfattar alla barn och blir kapabel att arbeta med alla barn.   
 Det bedrivs även ett omfattande arbete inom det specialpedagogiska området inom olika 
internationella organ, såsom Världshälsoorganisationen (WHO), UNESCO och OECD 
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Definitionen av målgrupper för 
specialpedagogiska åtgärder liksom åtgärderna i sig har blivit föremål för diskussion. Även 
om de nationella förutsättningarna skiljer sig väsentligt åt verkar likheterna mellan länderna 
vara stora på intentionsplanet. Ett exempel på detta är nya krav på lärarutbildningarna för att 
svara upp mot de utmaningar som en inklusiv skola för med sig (Persson, 2001). 
Inklusion är det internationella begreppet för integrering, och en viss betydelseskillnad 
föreligger, som redan nämnts i inledningen. Kanske är det ett bättre begrepp att använda.  
 Ju mer man läser om integrering desto mer medveten blir man om att situationen är mer 
komplex än vid en första anblick. Det är ett ämne som rymmer mycket och därför finns det 
många andra infallsvinklar att skriva och bedriva forskning om. Integrering av särskolan i den 
vanliga skolan ur ett elevperspektiv, avskaffning av särskolan, en internationell utblick på 
särskolan och specialpedagogik, orsaker till den ökade inskrivningen o s v, är förslag till 
vidare forskning i ämnet.  
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9. Sammanfattning 
 

Skollagen 
1 kap. Allmänna föreskrifter 

 
2§ Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever med särskilda behov.  

 
 Att skolan ska ta hand om barn i behov av särskilt stöd är grunden till integrering. I 
skolan vill man skapa de bästa möjliga förutsättningar för elever i svårigheter och integrering 
och normalisering är medel för att uppnå detta. I detta arbete har det visat sig att den fysiska 
och funktionella integreringen är lättast att realisera. Den sociala integreringen är svårast att 
åstadkomma. Den samhälleliga integreringen är något som de funktionshindrade hela livet får 
arbeta med. I skolan kan den aspekten på integrering endast uppnås till en begränsad del.  
 Bedömningen av vilka elever som behöver särskilt stöd hänger ihop med hur vi 
definierar normalitet och avvikelse. Det särskilda har alltid en jämförelsepunkt - det som vi 
kallar för det normala. Det finns en lång tradition av särskiljande av elever som inte passar in i 
det gängse mönstret i skolan. Men i vår tid dominerar talet om integrering och inklusion av 
funktionshindrade, inte bara i skolan utan också i samhället i övrigt. Att särskolan ska vara 
integrerad i den vanliga skolan ses som en självklarhet och det inkluderande arbetssättet stöds 
även av viktiga etiska argument. Frågan är hur väl det realiseras i skolans praktiska 
vardagsverklighet? Tyvärr finns det motsättningar mellan teori och praktik. Stöd till elever 
med svårigheter är ett prioriterat område i läroplan, skolplan os v, men erfarenheter från 
studier av den pedagogiska praktiken och lärares upplevelser ger en blandad bild. Besparingar 
och andra indragna resurser leder till att lärarna känner att de inte räcker till. Lärarna i denna 
studie upplever att mycket har förändrats sedan 1980-talet och sedan kommunaliseringen av 
särskolan 1996, både till det bättre och det sämre. 
 Skolan har ett särskilt ansvar, enligt skollagen, för elever som av olika anledningar har 
svårt att nå målen för kunskap. Föräldrar har rätt att välja att deras barn ska gå i vanlig 
grundskola, även om informanterna i detta arbete upplever det som att föräldrarna ofta inte 
ges något annat alternativ än inskrivning i särskola, p g a otillräckliga resurser i grundskolan. 
Likvärdighet och valfrihet är således två motsatser som skolan måste hantera. Integrering 
handlar först och främst om valfrihet för föräldrarna, enligt handikappombudsmannen, som 
vill avskaffa särskolan som skolform. Detta i sig kan te sig som en konflikt.  
 Avslutningsvis, en skola för alla är värd att sträva efter - frågan är bara hur den ska se 
ut, och vad som blir bäst för barnen som behöver särskilt stöd.  
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Bilaga 1 
 

 
Intervjufrågor 
 
1. Bakgrund 
 
a) Personligt, utbildning, antal år inom särskolan o s v 
b) Särskolan 
• Hur länge har särskolan funnits som en del av den vanliga grundskolan (på skolan i 

fråga)? 
• Hur många elever finns det totalt på skolan? 
• Hur många elever går i särskolan? 
• Hur många speciallärare arbetar på skolan? 
 
 
2. Fyra aspekter 
 
Fysisk integrering 
 
• Hur ser lokalerna ut? Separat byggnad? 
• Använder man samma huvudingång och korridor som grundskolan? 
• Ligger alla särskolans klassrum i nära anslutning till varandra eller mer utspritt (som 

grundskolans)? 
• Är du nöjd med särskolans lokaler? 
 
Funktionell integrering 
 
• Utnyttjar ni samma lokaler, personal (t e x skolsköterska, idrottslärare, slöjdlärare) och 

material som grundskolan?  
• Har man samma lunch- och rasttider som övriga elever på skolan? 
• Har särskolan planerade och gemensamma aktiviteter med grundskolan, t e x friluftsdagar 

och liknande? 
• Upplever du att era resurser är tillräckliga för att uppfylla de krav på extra resurser som 

särskolan har? D v s räcker resurserna till och är de anpassade till elevernas behov? 
• Har speciallärarna samma personalrum som övriga lärare? Hur fungerar det på fikaraster, 

luncher o s v? 
• Förekommer någon schemalagd ämnesmässig samverkan? 
 
 
Social integrering 
 
• Upplever du att dina elever har en social gemenskap (regelbundna och/eller spontana 

kontakter) med elever från grundskolan? Gäller det i så fall både pojkar och flickor? 
• Hur reagerar grundskoleeleverna på särskolan och dess elever? Hur handskas man med 

det? Informerar man grundskolans elever om särskoleeleverna? 
• Upplever du att du själv och de andra speciallärarna är "integrerade" i den övriga 

personalgruppen på skolan? Hur stor betydelse har lärarnas integrering för elevernas? 
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Samhällelig integrering 
 
• Hur arbetar ni för att eleverna ska få ett utökat inflytande i samhället? Fritidsaktiviteter, 

förståelse för hur samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har, o s v 
 
3. Övriga frågor 
 
• Vad anser du vara viktiga förutsättningar för att man ska lycka med integrering av 

särskolans elever? 
• Är integrering alltid bra? 
• Reflektioner över den ökade inskrivningen 
• Jämförelse mellan förr och idag 
• Framtiden 
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