
  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
Syftet med denna studie är att med en kvalitativ ansats beskriva hur skolgången kan 
se ut för särskolans elever som går inkluderade i grund- och gymnasieskolan. 
Studiens frågeställningar syftar till att belysa skolpersonalens erfarenheter av 
särskoleelevernas skolgång. Studien är indelad i två delar. Studiens första del har 
genomförts i en lärargrupp som undervisar särskoleelever i grund- och 
gymnasieskolor. Träffarna med dessa lärare innehöll litteraturstudier, 
litteraturseminarier, diskussioner samt om arbetssätt och metoder, individuella 
studieplaner, portfolio, samverkan, sociala aspekter på inkludering, anpassning av 
läromedel, föreläsningar och studiebesök. Erfarenhetsutbytet i grupperna omfattade 
ambitionen att förbättra lärandemiljön i stort för särskoleelever i grund- och 
gymnasieskola. I den andra delen beskrivs och analyseras en studieresa till ett 
europeiskt specialpedagogiskt centrum med huvudkontor i Bryssel, Belgien och till  
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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att med en kvalitativ ansats beskriva hur skolgången 
kan se ut för särskolans elever som går inkluderade i grund- och gymnasieskolan. 
Studiens frågeställningar syftar till att belysa skolpersonalens erfarenheter av 
särskoleelevernas skolgång. Studien är indelad i två delar. Studiens första del har 
genomförts i en lärargrupp som undervisar särskoleelever i grund- och 
gymnasieskolor. Träffarna med dessa lärare innehöll litteraturstudier, 
litteraturseminarier, diskussioner om arbetssätt, metoder, individuella 
studieplaner, portfolio, samverkan, sociala aspekter på inkludering, anpassning av 
läromedel, föreläsningar och studiebesök. Erfarenhetsutbytet i grupperna 
omfattade ambitionen att förbättra lärandemiljön i stort för särskoleelever i grund- 
och gymnasieskola. I den andra delen beskrivs och analyseras en studieresa till ett 
europeiskt specialpedagogiskt centrum med huvudkontor i Bryssel, Belgien och 
till en specialskola i Lessines, en förort till Bryssel.  I denna del fokuseras den 
specialpedagogiska verksamheten i ett europeiskt land när det gäller barn i behov 
av särskilt stöd. Enligt lärarna i vår studie är ett tydligt resultat att de sociala och 
emotionella svårigheterna är mest krävande att hantera för de inkluderade 
eleverna i behov av särskilt stöd. Likaså är de olika förutsättningarna och behoven 
hos eleverna i en klass en stor utmaning för lärarna när det gäller organisationen 
av undervisningen. Ett ytterligare resultat i studien visar att det finns stora likheter 
i nationella policydokument mellan Sverige och Belgien vad beträffar mål och 
styrdokument för denna elevgrupp. Samtidigt kunde vi konstatera att i den skola 
vi besökt tillämpades inte denna policy fullt ut och inkluderingen fungerade 
därmed inte i praktiken.  Vårt arbete har bidragit till att fördjupa förståelsen för de 
inkluderade särskoleelevernas behov av goda lärandemiljöer, både när det gäller 
bemötande, delaktighet och tillgänglighet i ”En skola för alla”. En slutsats som 
dras av genomförandet av studiens båda projekt, är att det som är bra för elever i 
behov av särskilt stöd är också bra för ALLA elever! 
 

 
Nyckelord: särskola, inkludering, lärandemiljöer, intervjuer, observationer, 
Belgien, Sverige  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Innehållsförteckning 
Inledning.................................................................................................................................... 1 

Syfte och frågeställningar 3 
Bakgrund ................................................................................................................................... 4 

Internationella styrdokument 4 
FN:s barnkonvention 4 
FN: s standardregler 4 
Salamancadeklarationen 5 
Dakaröverenskommelsen 6 
Världshälsoorganisationen 6 

Nationella styrdokument 6 
Föräldrainflytande 7 
Regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken 7 

Integrering och inkludering i ”En skola för alla” 8 
Skolformer i den svenska skolan 8 

Den obligatoriska särskolan 9 
Gymnasiesärskolan 9 

Litteraturöversikt ..................................................................................................................... 10 
Metod ...................................................................................................................................... 14 

Fokusgruppmetod i projekt ”Särskolans lärandemiljöer” 15 
Intervjuer och observationer i projekt ”studieresa Bryssel” 16 

Etiska överväganden 16 
Databearbetning och analys 16 

Resultatredovisning................................................................................................................. 17 
Projekt ”Särskolans lärandemiljöer” 17 

Tema 1: Framgångsfaktorer 17 
Tema 2: Utvecklingsområden inom lärandemiljöer 19 

Specialpedagogik 19 
Socioemotionell skolmiljö 19 
Resurser 19 

Tema 3: Samverkansformer 20 
Fungerande lagarbete 20 
God dialog med vårdnadshavare 20 

Projekt ”Studieresa Bryssel” 21 
Tema 1: Framgångsfaktorer 21 
Tema 2: Utvecklingsområden inom lärandemiljöer 22 
Tema 3: Samverkansformer 22 

Diskussion och slutsatser ........................................................................................................ 23 
Reflektioner över metod 25 
Avslutande reflektioner 26 

Käll- och litteraturförteckning..................................................................................................28 

Bilaga 1 Inbjudan till Projekt  Särskolans lärandemiljöer  

Bilaga 2 Litteratur och önskemål för projekt  Särskolans lärandemiljöer  

Bilaga 3  Atrikel ur Les Nouvelles de l´Observatoire nr 53 Maj 2005 

               Projekt européen, Délégation suédoise à Lessines  

 



 1

Inledning 
 
Föreställningar kring människor med avvikande utseende eller förmågor i 
olika avseenden har alltid funnits. Redan i gamla Grekland skrev Platon i 
boken ”Staten” om sin syn på vad han kallade ”missbildade barn”. 
 

”De mindervärdiga föräldrarnas barn, även som andra barn, 
som råkar vara ofärdiga eller missbildade, skola de gömma, som 
sig bör, på någon hemlig och okänd plats.”  

 
En tidig svensk pionjär och eldsjäl i arbetet med barn, ungdomar och vuxna 
med utvecklingsstörning var Emanuella Carlbeck som föddes 1829 i en 
prästfamilj i Västergötland (SOU 2 004:98). Hon bestämde sig för att öppna 
ett hem för sinnesslöa barn 1866. Det blev Sveriges första privata hem 
enbart för barn med utvecklingsstörning som så småningom blev 
institutioner för utvecklingsstörda. Med stor optimism utvecklades där en 
undervisning med tonvikt på läsning, skrivning och räkning samt praktiskt 
arbete. En anledning till att dessa institutioner började växa upp var bl.a. att 
det inte fanns möjlighet att transportera barnen mellan skola och hem och de 
kunde inte alltid få den omvårdnad de behövde i sitt hem. Med dessa 
pedagogiska åtgärder ville man hjälpa barnen att bli självständiga. I slutet av 
1800-talet fanns fem så kallade ”sinnesslöanstalter” som drevs privat med 
stöd av allmänna medel. En av målsättningarna var att man skulle förvandla 
dessa barn ”från odugliga och blott tärande till verksamma och närande 
samhällsmedlemmar” med ett kärleksfullt omhändertagande. Vårdideologin 
ändrades dock och präglades senare av var föreställningen att samhället 
skulle skyddas från de ”sinnesslöa”. De ansågs vara en samhällsfara, bland 
annat som brottslingar och att ekonomiskt ligga samhället till last. Man satte 
in olika åtgärder såsom Lagen om äktenskapshinder, 1916 och 
Steriliseringslagen, 1934. Lagen om äktenskapshinder upphörde 1973 och 
Steriliseringslagen upphörde först 1974.  
 
Faktorer som ideologi, ekonomi, arbetsmarknad och syn på kunskap har haft 
betydelse för vilken inställning som varit framträdande och för hur 
omsorgsformerna för utvecklingsstörda präglats. Pendlingen inom 
vårdideologierna mellan en optimistisk och en pessimistisk inställning till 
människor med utvecklingsstörning beskrivs i Läkartidningen (2004). Under 
1900-talets början fördes en rashygienisk diskussion och ett rasbiologiskt 
institut inrättades i Sverige. De utvecklingsstörda ansågs vara en 
arvshygienisk fara och det vetenskapliga intresset för arvs- och rashygien 
ökade under 1920- och 1930-talen. En generellt starkt nedlåtande syn på 
utvecklingsstörda framträder också i Hemmets Läkarbok i mitten av 1900-
talet.   
 

”Det säger sig självt att idioterna böra omhändertagas på 
särskilda anstalter. Det är inte ovanligt att deras mödrar inte 
vilja skiljas från dem, utan i missriktad moderskärlek önska 
behålla dem i hemmet så länge som möjligt, vilket naturligtvis 
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innebär stora påfrestningar inte bara för modern, utan också för 
den övriga omgivningen.” 
 Karl Grünewald (Läkartidningen 2004, nr 44) 
 

 
I skolsammanhang gjordes ett närmande av särskolan till den obligatoriska 
folkskolan och försöksskolan genom 1944 års Lag om undervisning och vård av 
sinnesslöa. Dock fortsatte man under 1950-talet med att avskilja och särbehandla 
elever med sociala och intellektuella problem i hjälpklasser för ”psykiskt 
efterblivna barn”. Även så kallade svagklasser eller B-klasser infördes för barn 
som inte hörde hemma i hjälpklassen och heller inte i den vanliga klassen.  
Motståndare till segregering och andra åtgärder fanns emellertid bland 
folkskolans lärare i Stockholm, som motsatte sig sortering av de normala i bättre 
och sämre begåvade barn, enligt Grünewald. Förespråkarna för segregering 
menade däremot att barnen kunde delas upp 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 ”avsöndra” dessa grupper från varandra ansåg man 
att detta skulle ge alla grupper de bästa förutsättningarna. Avsöndringen skulle ske 
på fullständigt objektiva, fysiologiska och pedagogiska grunder, i samarbete med 
läraren och läkaren. 1954 års Lag om undervisning av vissa psykiskt efterblivna 
förbättrade i viss mån skolsituationen för personer med utvecklingsstörning utan 
tilläggshandikapp. Dock innebar lagen att de med grav utvecklingsstörning 
fortfarande utestängdes från skolgång (Läkartidningen, 2004, nr 44).  
 
Först 1967, genom Omsorgslagen (1967:940) fick barn med utvecklingsstörning 
oavsett grad av sådan, lagstadgad rätt till undervisning. Skolplikt till 21 års ålder 
infördes med möjlighet till förlängning till 23 års ålder. Omsorgslagens införande 
ledde till att den obligatoriska särskolan, omfattande grundsärskola och 
träningsskola, inrättades med landstinget som huvudman. 1985 överfördes 
ansvaret för utbildningen från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet 
(1985 års skollag).  Under 1980-talet och 1990-talet överfördes gradvis ansvaret 
för särskolans genomförande från landstingen till kommunerna och denna process 
var genomförd fullt ut i hela landet år 1996. Andra förändringar för att stärka 
funktionshindrades rättigheter tillkom 1993 med Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS 1993:387), som ersatte Omsorgslagen. LSS innebar 
bl.a. rätt för personer med funktionshinder att överklaga kommunens beslut, då 
andra lagar som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen inte gav 
tillräcklig hjälp.  
 
Den första läroplanen och kursplanen för den obligatoriska särskolan tillkom 
förhållandevis sent, år 1973. Läroplanen är gemensam för grundskolan och 
grundsärskolan men kursplanerna är olika för de båda skolformerna. En långsiktig 
vision för den svenska skolan alltsedan införandet av grundskolan år 1962, är att 
den ska utvecklas till ”En skola för alla”. Tanken är att barn, ungdomar och vuxna 
med olika förutsättningar och behov inte ska särskiljas. I samband med 
grundskolans införande började man också tala om normalisering och integrering 
av barn med funktionshinder. Magnus Tideman Normalisering och 
kategorisering. Om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för 
personer med utvecklingsstörning (2000), menar att två tolkningar av norma-
liseringsprincipen förekommer. Den ena innebär att individen ska tränas att bli 
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”normal”, och den andra innebär att särskilda insatser i miljön ska möjliggöra att 
personer med utvecklingsstörning kan leva under samma villkor som 
befolkningen i övrigt. Han menar vidare att i de skandinaviska länderna är den 
senare tolkningen dominerande. På liknande sätt menar Bengt Nirje (2003) att 
normaliseringsprincipen inte ska tolkas som att människor med utvecklingsstör-
ning ska göras ”normala”. Enligt Bengt Persson (2001) var tanken med integre-
ring att den vanliga skolan skulle öppnas för barn från andra segregerade 
skolformer. Ett större samhälleligt syfte var därtill, enligt Persson, att människor 
med utvecklingsstörning skulle få möjligheter att leva så likt andra människor 
som möjligt och inte skiljas ut, utan bo och leva med andra människor i samhället. 

 
Vi två som har genomfört denna studie har båda ett djupt engagemang för 
barn/elever i behov av särskilt stöd, vilket varit huvudfokus i bådas yrkeskarriärer. 
Den ena av oss, Gerd Lindmark, specialpedagog tillika speciallärare och 
socionom, är för närvarande utvecklingsledare för särskolan i Umeå kommun. I 
det nuvarande arbetet ingår bl.a. att besluta om mottagande i särskolan i 
samverkan med skolpsykolog och skolläkare. Andra uppgifter innebär att ge råd 
och stöd till rektorer, skolpersonal och föräldrar samt att delta i processen kring 
mottagandet i skolan av särskoleelever. Goda lärandemiljöer och en kvalitativt 
god utbildning för inkluderade särskoleelever, är något som Gerd prioriterar. Den 
andra av oss, Gun Stenmark, undervisar inom området specialpedagogik vid 
Umeå universitet, och har egen utbildnings- och yrkesbakgrund som talpedagog, 
speciallärare och lågstadielärare med många års erfarenhet från undervisning 
inom det specialpedagogiska området inom grundskola, grundsärskola samt inom 
gymnasiesärskola och särvux. En särskild anledning till att Gun vidareutbildade 
sig med inriktning mot särskolan var att hon på 70-talet blev förälder till en pojke 
med utvecklingsstörning. Gun har sålunda många erfarenheter av barn med 
utvecklingsstörning både som lärare och förälder.  
 
Med denna studie vill vi, utifrån våra breda professionella bakgrunder och även i 
viss mån privata erfarenheter, fördjupa oss i hur skolsituationen och lärandemiljön 
ser ut för de inkluderade särskoleeleverna i dagsläget. Vi anser att det är angeläget 
att få fördjupad kunskap om hur lärare och föräldrar upplever villkoren för arbetet 
med elever som är mottagna i särskolan och som går helt eller delvis i grund- eller 
gymnasieskolan. Vi vill också undersöka vilka effekter regeringens vision och 
tankar om inkludering och delaktighet i ”En skola för alla” får för de verksamma 
lärarna och hur dessa visioner upplevs av de berörda elevernas föräldrar. 
Uppsatsens disposition inleds med syfte och frågeställningar. I bakgrunden 
presenteras historik om särskolan, nationella och internationella styrdokument 
samt de olika skolformerna i den svenska särskolan. Litteraturöversikten 
presenterar aktuell forskning inom området. Metoddelen innehåller presentation 
av fokusgrupper, studieresa till Bryssel, etik samt databearbetning och analys. 
Uppsatsen avslutas med resultat och diskussion.  
  
 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie är mot ovanstående bakgrund, att 
undersöka och beskriva hur goda lärandemiljöer kan utvecklas och skapas för 
elever inskrivna i särskolan, som är inkluderade i grund- eller gymnasieskolan. 
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Syftet är att belysa skolpersonalens erfarenheter av särskoleelevernas skolgång 
samt att göra några jämförelser från specialpedagogisk verksamhet hos oss och i 
Belgien ur ett europeiskt perspektiv. Mot denna bakgrund ställs dessa frågor: 
 
- Vilka framgångsfaktorer kan urskiljas vid inkludering av särskoleelever i grund- 
och gymnasieskolan? 
- Hur ser utvecklingsområdena ut som befrämjar en god lärandemiljö för 
inkluderade särskoleelever? 
- Vilka samverkansformer inom särskolan och mellan särskolan och grund- och 
gymnasieskolan och övriga samhället, ger positiva resultat för inkluderingen?  
 
 
Bakgrund  
 
I följande avsnitt presenteras först internationella och nationella styrdokument. 
Därefter redogörs för särskolans framväxt i Sverige samt hur ambitionen om 
införandet av ”En skola för alla” har påverkat synen på barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning. Slutligen redogörs för de två skolformerna obligatorisk 
särskola respektive gymnasiesärskola. 
 

Internationella styrdokument 
De överenskommelser som träffas internationellt är mer eller mindre bindande. En 
konvention är det starkaste internationella instrumentet och är bindande för de 
länder som har undertecknat den. En deklaration har snarare en politisk än en 
rättslig betydelse. Inget land är tvingat att följa en deklaration (SOU 2 003:35). 
Sverige har anslutit sig till ett antal internationella överenskommelser som 
presenteras nedan. 
 

FN:s barnkonvention 
Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft året 
därpå. En av de bärande principerna i konventionen är principen om barnets bästa 
(artikel 3). Barnkonventionen är det första internationella dokument för mänskliga 
rättigheter, där handikapp räknas upp som en av grunderna för icke-
diskriminering. Artikel 23 föreskriver att ett barn med fysiskt eller psykiskt 
handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som 
säkerställer värdighet, främjat självförtroende och möjliggör barnets aktiva 
deltagande i samhället. Det funktionshindrade barnets rätt till särskild omvårdnad 
erkänns också i artikeln. Alla barns rätt till utbildning slås fast i artikel 28. 
 

FN: s standardregler 
1982 antog FN:s generalförsamling världsaktionsprogrammet för handikappade 
och ägnade handikappfrågorna ett särskilt årtionde. För att tillförsäkra människor 
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, antogs 1993 FN:s 
standardregler som är 22 till antalet. I regel 6 slås fast att staterna bör erkänna 
principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole- gymnasie- och 
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högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Staterna bör 
också se till att sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie 
utbildningen. Specialundervisning får förekomma, men endast undantagsvis. 
Sådan undervisning kan övervägas när det ordinarie skolsystemet inte kan 
tillgodose behovet av utbildning hos alla människor med funktionsnedsättning. 
Målet med sådan specialundervisning bör enligt standardreglerna vara att 
förbereda de studerande för undervisning i det ordinarie skolsystemet. Special-
undervisningen bör ha lika hög standard och lika höga ambitioner som den 
ordinarie undervisningen och också vara nära knuten till den. 
 
I syfte att leva upp till standardreglerna föreskrivs bland annat att staterna bör ha 
en klar uttalad policy, förstådd och accepterad inom utbildningsväsendet och av 
samhället i övrigt. Därtill måste medlemsstaterna tillåta flexibilitet i skolsystemet, 
utbyggnad av läroplaner och i den praktiska verksamheten tillse att det finns 
undervisningsmaterial av god kvalitet och att lärarpersonal genomgår fortlöpande 
utbildning. Standardreglerna är inte juridiskt bindande, men är avsedda att vara 
normbildande. De innebär ett moraliskt och politiskt ställningstagande och 
åtagande från staternas sida att anpassa samhället till människor med funktions-
nedsättning. 
 

Salamancadeklarationen 
Salamancadeklarationen antogs på världskonferensen om specialundervisning i 
Salamanca, Spanien 1994 med ett nittiotal regeringar representerade. I 
deklarationen manifesterades principen att barn med behov av särskilt stöd bör 
undervisas inom det ordinarie undervisningsväsendet i den närmast ordinarie 
skolan i en ordinarie klass. Enda undantaget härifrån är undervisning för elever 
som är döva och dövblinda vars undervisning det – enligt deklarationen – 
eventuellt är lämpligare att förelägga till specialskolor eller specialklasser och 
specialavdelningar i vanliga skolor. Deklarationen anmodar också alla regeringar 
att i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om integrerad undervisning 
som ”innebär att alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det ej 
finns tvingande skäl att handla på annat sätt” (UNESCO 1994). 
 
Vid världskonferensen i Salamanca antogs också en handlingsram för 
undervisning av elever med behov av särskilt stöd med riktlinjer för åtgärder på 
internationell, nationell och regional nivå. I handlingsramen uttalas bland annat att 
skolpolitiken ska bygga på kravet att ett barn med funktionshinder bör följa 
undervisningen i den närmaste skolan. Med detta avses skolan som barnet skulle 
ha gått i om det inte haft funktionshinder. Särskilda skolor eller 
undervisningsenheter ska komma ifråga endast undantagsvis. I detta avseende 
uppmärksammas teckenspråket. Vidare understryks att deltidsundervisning ska 
uppmuntras i de undantagsfall där barn placeras i en särskild skola.  
 
Salamancadeklarationen uppmanar vidare regeringar och FN att främja integrerad 
undervisning och att inkludera specialpedagogik i all lärarutbildning. Enligt 
deklarationen ska barn inte gå i specialskolor utan i vanliga skolor (inclusive 
education), och undervisningen ska ta hänsyn till att barn är olika och har olika 
behov. De internationella styrdokumenten betonar att integrerade åtgärder 
generellt ska prioriteras framför speciallösningar. 
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Dakaröverenskommelsen 
Vid UNESCO: s världskonferens om Utbildning för alla i Dakar, Senegal 2000, 
antogs handlingsplanen ”the Dakar Framework för Action, Education för All: 
Meeting our Collective Commitments” (Dakaröverenskommelsen 2000). 
Slutdokumentet från Dakar innehåller bland annat en överenskommelse om att 
medlemsländerna ska arbeta för att uppnå sex övergripande mål för Utbildning för 
Alla. 
 
Några av målen är att: 
• säkerställa att alla barn, särskilt flickor, barn som lever under svåra förhållanden 
och barn som tillhör etniska minoriteter senast 2015 får tillgång till och fullföljer 
en kostnadsfri primärskoleutbildning av god kvalitet 
• säkerställa att ungdomars, och vuxnas lärbehov tillgodoses genom rättvis 
tillgång till lämpliga program för lärande och livsfärdigheter 
• på alla sätt förbättra kvaliteten på utbildning och säkerställa hög kvalitet så att 
erkända och mätbara resultat uppnås av alla, särskilt när det gäller läs- och 
skrivkunnighet, räknefärdigheter och viktiga livsfärdigheter 
 
Genom Dakaröverenskommelsen har regeringar och internationella organisationer 
åtagit sig att verka för att de mål som formulerats ska uppnås. Vid konferensen 
utlovade regeringar och finansieringsorgan att inga länder som på allvar vill 
förverkliga målen om utbildning för alla kommer att hindras från att nå detta på 
grund av resursbrist. 
 

Världshälsoorganisationen    
I dokumentet International Classification of Functioning, Disability and Health 
Förkortat ICF (WHO, 2001) läggs viktiga principer inom handikappområdet fram 
och benämns i Sverige “klassifikation för funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa” (Socialstyrelsen, 2003). Det är värt att notera att termen ”handikapp” inte 
förekommer i ICF. Termen funktionshinder används istället alltmer som en sorts 
motsvarighet till handikapp.  
 

Nationella styrdokument 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och 
en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde 
och respekten för vår gemensamma miljö. Utbildningen i Sverige ska dessutom 
vara likvärdig var helst den anordnas (Skollagen 1 kap 2 §). 
 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika 
tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 
varhelst den anordnas i landet.”  
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Skollagen reglerar grundläggande bestämmelser som ska konkretiseras i det lokala 
arbetet. 
I lagen anges att särskolan är till för barn och ungdomar som har en 
utvecklingsstörning och därför inte kan gå i grundskola och gymnasieskola 
(Skollagen1 kap 5 §). 
 
Rätt att bli mottagen i den obligatoriska särskolan har en elev med 
utvecklingsstörning som inte bedöms nå upp till grundskolans mål (3 kap 3 § 
skollagen). Med elev med utvecklingsstörning likställs i skollagen elever som har 
fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av 
hjärnskada föranledd av yttre våld eller sjukdom, samt elever med autism eller 
autismliknande tillstånd (Skollagen 1 kap 16 §). Om ett barn, som har tagits emot 
i särskolan bedöms kunna gå över till grundskolan, ska styrelsen för särskolan 
besluta att eleven inte längre ska vara elev där (Skollagen 3 kap 4 §). 
 
För ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de har en 
utvecklingsstörning, finns gymnasiesärskolan (Skollagen 1 kap 5 §). 
Gymnasiesärskolan skall utifrån varje elevers förutsättningar fördjupa och 
utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i 
arbete, boende och fritid (Skollagen 1 kap 5 §). Bedömningen av vilka elever som 
ska tas emot i gymnasiesärskolan görs av styrelsen för särskolan (Skollagen 6 kap 
7 §). 

 

Föräldrainflytande 
Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda 
barns skolgång (1995:1249), ger vårdnadshavare till  elev/barn, som har rätt att 
mottas i särskola,  rätt att välja om barnet ska gå i särskola eller grundskola. Lagen 
betonar att det krävs ett nära samarbete mellan hem och skola för att skapa den 
bästa tänkbara skolmiljön för en elev. En förutsättning för ett framgångsrikt 
samarbete är att föräldrarna känner att de har ett reellt inflytande över såväl val av 
skola som av skolform och att deras åsikter och ställningstagande respekteras av 
skolan. Vårdnadshavaren kan också när som helst anmäla att de vill att deras barn 
fortsättningsvis ska följa undervisningen i grundskola och då måste en plats 
erbjudas i grundskolan. Någon möjlighet att välja om barnet ska studera i 
träningsskola eller grundsärskola finns däremot inte. Det är styrelsen för särskolan 
som fattar detta beslut (Skollagen 6 kap 3 §). Ett beslut om placering i 
träningsskola kan inte överklagas. Detta innebär att en vårdnadshavare till ett barn 
som har rätt till särskola kan välja om barnet överhuvudtaget ska studera i 
skolformen, men vårdnadshavaren saknar rätt att bestämma om barnet ska 
placeras i grundsärskola eller i träningsskola. 
 

Regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken 
I Sverige har en nationell handlingsplan för handikappolitiken tagits fram i 
propositionen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 
handikappolitiken (prop. 1999/2 000:79) som en del i utvecklingen mot 
uppfyllandet av FN: s standardregler. I denna uttalas bland annat att det 
handikappolitiska arbetet särskilt ska inriktas på att se till att handikapperspektivet 
genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle, samt att 



 8

förbättra bemötandet. Vidare uttalas bland annat att elever med funktionshinder 
bör ha möjlighet att bo med sina föräldrar eller i deras närhet och gå i en skola i 
närheten av hemmet och att förutsättningarna för vuxna studerande med 
funktionshinder och deltagare i behov av särskilt stöd bör stärkas. 
    

Integrering och inkludering i ”En skola för alla” 
En långsiktig vision för den svenska skolan är, att den ska utvecklas till ”En skola 
för alla” där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs på grund av att de har olika 
förutsättningar och behov. Ideologin utvecklades framför allt i början av 1960- 
talet i samband med grundskolans införande då man började tala om 
normalisering och integrering. Omkring 25 år senare, under slutet av 1980-talet, 
började begreppet inkludering användas (Bengt Persson, 2001).  Begreppet 
inkludering myntades i USA och innebar att krav ställs på skolan, 
utbildningsväsendet och samhället i stort, att ständigt anpassa verksamheten så att 
alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i 
skolan. Inkludering innebär enligt Persson att ingen individ ska behöva exkluderas 
ur den gemensamma verksamheten i skolan. Peder Haug (1998) använder 
begreppen ”inkluderande integrering” med vilket han menar att undervisningen 
ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Ingemar 
Emanuelsson skriver i Integrering/inkludering i svensk skola. (2004) att 
integration som mål har ett självklart samband med en demokratisk människosyn 
som i sin tur innebär att alla har rätt till en hel och full delaktighet. I samband med 
begreppen integrering och inkludering nämns vidare ofta delaktighet och 
tillgänglighet. I FN: s standardregler som antogs 1993, utgör tillgänglighet ett av 
de åtta huvudområden för delaktighet på lika villkor.  Tillgänglighet och 
delaktighet utgör även ett centralt begreppspar i den svenska 
Demokratiutredningen som tillsattes 1997 (SOU 2 000:1).  

 

Skolformer i den svenska skolan 
I det allmänna skolväsendet i Sverige anordnas utbildning för barn, ungdomar och 
vuxna i olika åldersgrupper och inriktningar i förskola, förskoleklass, grundskola 
och gymnasieskola samt särskola, för barn med utvecklingsstörning (Skollagen 1 
kap 8 §). För vuxna anordnas kommunal vuxenutbildning samt utbildning inom 
särvux för vuxna individer med utvecklingsstörning. Särskolan omfattar både 
obligatorisk särskola och gymnasiesärskola (Skollagen 6kap 3 §). Inom den 
obligatoriska särskolan bedrivs undervisning i grundsärskola och träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan. Styrelsen 
för särskolan avgör om en elev som tas emot i den obligatoriska särskolan ska gå i 
grundsärskola eller träningsskola. 
 
Om ett barn ska tas emot i särskolan måste vissa förutsättningar vara 
uppfyllda.(Skollagen 3kap 3 §). För det första måste barnet bedömas inte kunna 
nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning hos 
barnet. Med utvecklingsstörning jämställs i skollagen betydande 
begåvningsmässigt funktionshinder på grund av yttre våld eller sjukdom och 
autism och autismliknande tillstånd. För det andra måste båda vårdnadshavarna 
lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan för att en sådan placering 
ska komma till stånd. Vårdnadshavarna har således en lagstadgad rätt att låta 
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barnet gå i grundskolan. Däremot har vårdnadshavaren inte någon lagstadgad rätt 
att bestämma att barnet ska tas emot i särskolan. Fyra utredningar ligger till grund 
för beslut om mottagande till särskolan (pedagogisk-, social-, medicinsk- och 
psykologisk-utredning). Beslut om mottagande i särskolan fattas av styrelsen för 
särskolan.  
 
Pedagogisk verksamhet för yngre barn anordnas, som tidigare nämnts, i form av 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Barn med utvecklingsstörning har rätt 
till förskola och förskoleklass precis som alla andra barn (SOU 2 003:35). Någon 
särskild rättslig reglering för barn med utvecklingsstörning i förskola eller 
förskoleklass finns däremot inte. Bestämmelser för vuxnas utbildning finns i 1 
kap. 9 § första stycket skollagen. I olika sammanhang har betonats att kravet på en 
likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika Rosenqvist (2004). Hänsyn ska 
däremot tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har sålunda ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
i sin utbildning. Dessa bestämmelser och anvisningar klargör sålunda att skolan 
har skyldighet att utforma undervisningen på olika sätt så att den passar för alla 
elever. 

 

Den obligatoriska särskolan  
Inom den obligatoriska särskolan, som kan sägas vara parallell med grundskolan, 
bedrivs undervisning i grundsärskola för elever med lindrig utvecklingsstörning 
och träningsskola för elever med måttlig till grav utvecklingsstörning. Syftet med 
utbildningen i särskolan är att ge eleverna en till varje elevs förutsättningar 
anpassad utbildning, som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 
grundskolan och gymnasieskolan (Skollagen 6 kap1 §). En elev i särskolan har 
liksom en elev i grundskolan nioårig skolplikt. Samtidigt har grundsärskolan och 
träningsskolan har tio årskurser, där det tionde skolåret är frivilligt. Rätt att delta i 
det tionde skolåret har en elev i den obligatoriska särskolan som har slutfört 
årskurs nio (Skollagen 6 kap 3a §). 
 
Särskolan kan vara organiserad i olika verksamhetsformer. Det finns 
särskoleklasser med enbart elever mottagna i särskolan, samundervisningsgrupper 
med elever både från grund- och särskola samt inkludering, där en eller fler 
särskoleelever undervisar i en grundskoleklass. Särskola finns i de flesta av 
landets kommuner. Enligt en lägesbeskrivning av Skolverket år 2002 anordnas 
egen obligatorisk särskola i 273 av landets 290 kommuner (Skolverket, 2002). 
 

Gymnasiesärskolan 
Utbildningen i gymnasiesärskolan är fyra år och bygger på den obligatoriska 
särskolan (Skollagen 6 kap 9 §). Gymnasiesärskolan har åtta nationella program. 
Utbildningen ska så långt det vara möjligt motsvara utbildningen i 
gymnasieskolan. De nationella och specialutformade programmen i 
gymnasieskolan ska enligt skollagen utgöra grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå och för yrkesverksamhet (Skollagen 5 kap 4 §). Styrelsen för 
särskolan som avgör om en elev ska gå på ett nationellt, specialutformat eller 
individuellt program i gymnasiesärskolan. Liksom inom gymnasieskolan så ska 
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eleverna inom gymnasiesärskolan tillsammans med föräldrarna och skolan 
bestämma vilket program eleven ska gå.  Skolan är skyldig att bereda plats i det 
program som väljs om detta program finns. Betygen för särskoleelever har ingen 
betydelse för att ta sig in på ett program. 

 
 

Litteraturöversikt 
 
Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet genomförde Skolverket ett 
antal utvärderingar av innehåll och kvalitet inom olika former av utbildning av 
personer med utvecklingsstörning (Skolverket, 1999, 2000, 2001, 2002). 
Sammantaget visar de fyra ovanstående utvärderingarna att särskolan i många 
avseenden kommit långt med att erbjuda en bra utbildning och en god 
lärandemiljö för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Rapporterna visar 
även på svårigheter i att öka integreringen och på brister när det gäller 
kommunens strategier för särskolans organisation och dess undervisning. 
Skolverkets rapport Kvalitet i särskolan – en fråga om värderingar (2000:2037) 
visar på svårigheter att öka kontakterna mellan elever med och utan 
utvecklingsstörning.  Särskoleklasser tenderar att vara som isolerade öar i 
grundskolan och isoleringen ökar i takt med att eleverna blir äldre. Det visar sig 
också att ett allt för stort pedagogiskt ansvar lades på assistenterna i dessa klasser. 
Knappast någon av de aktuella eleverna som deltagit i utvärderingarna nådde eller 
hade förutsättningar att nå kunskapsmålen för grundskolan. Ungefär 40 % av 
eleverna övergick till särskolan under de tre läsår som följts upp. Skälet var just 
detta med elevernas svårigheter att nå målen i grundskolan. 
 
Alla elever har enligt skollagen rätt att få sådan undervisning att de ges möjlighet 
att nå målen för utbildningen. Ökad måluppfyllelse är därför ett prioriterat område 
i regeringens politik. Inom svenskt utbildningssammanhang gör tillgänglighet och 
delaktighet sitt intåg i början av 2000-talet och uttrycks av Skolverket år 2002 i 
dess Handlingsplan för de handikappolitiska målen: 
• en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
• att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir 
fullt delaktiga i samhällslivet 
• jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 
funktionshinder 
 
Med anledning av Skolverkets tidigare rapporter tillsattes 2001 en parlamentarisk 
kommitté som antog namnet Carlbeckskommittén efter Emanuella Carlbeck, 
initiativtagare till ett stort pionjärarbete under 1800-talet för barn, unga och vuxna 
med utvecklingsstörning. 
Kommitténs arbete resulterade i ett delbetänkande SOU (2003:35) För den jag är. 
Om utbildning och utvecklingsstörning. Utgångspunkten för kommitténs arbete 
var att utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, 
skulle hålla en hög kvalitet samtidigt som principen om ”En skola för alla” skulle 
stärkas. Under arbetets gång förändrades uppdraget från att handla om att avskaffa 
särskolan som egen skolform som ett tänkbart alternativ till att enbart handla om 
ökad samverkan mellan de olika skolformerna och andra kvalitetsfrågor.  
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I Carlbeck-kommitténs slutbetänkande SOU (2004:98) För oss tillsammans – Om 
utbildning och utvecklingsstörning betonas två aspekter för att förbättra 
utbildningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. För det första 
pekar kommittén på behovet att öka kvaliteten i särskolan genom att kontakterna 
mellan elever som går i särskolan och grundskolan eller gymnasieskolan ökas. För 
det andra handlar det om att samverkan måste öka mellan de olika skolformerna 
för att stärka principen om ”En skola för alla”. Skolan uppdrag är att passa alla 
barn och unga och därför inkludera så många som möjligt. Alla ska kunna 
undervisas tillsammans. Kommittén menar vidare att det är bra om lärare i 
grundsärskolan arbetar tillsammans med lärare i grundskolan för att skapa 
förståelse för att olikheter är en tillgång. Det är också bra om skolorna har samma 
rektor för att alla elever i skolan är allas ansvar.  
En av kommitténs slutsatser var att varje elev ska ges möjlighet att nå målen för 
utbildningen genom anpassad undervisning efter elevens behov och 
förutsättningar. En annan slutsats var att god kompetens hos personalen är av 
avgörande betydelse. Kommittén påpekade även att eleverna måste kunna vara 
aktivt delaktiga i skolans verksamhet och utvecklas i en trygg och socialt god 
miljö tillsammans med andra barn, ungdomar och vuxna.  
 
Carlbeck-kommittén pekar också på behovet av att elever och föräldrar 
tillsammans med lärare ska arbeta fram en egen individuell utvecklingsplan. 
Vidare anser kommittén att skolans uppdrag är att förbereda eleverna för det 
vuxna livet efter skolan vilket gör det nödvändigt med mer samarbete mellan 
skolan och arbetsmarknaden. Alla blivande lärare måste enligt utredningen, få mer 
kunskap om särskolan och veta vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. 
Många lärare som redan arbetar ute på fältet behöver också få mer utbildning för 
att kunna undervisa elever med utvecklingsstörning. Skolledare ses här som en 
mycket viktig grupp och behöver goda kunskaper kring lagar och förordningar 
samt också vara införstådd med vad det innebär att ha en utvecklingsstörning. En 
annan viktig grupp i särskolans undervisning är assistenter, som också behöver få 
utbildning, påpekas i utredningen.  Vidare bör barn med funktionshinder i så hög 
grad som möjligt inkluderas i normalklass enligt Carlbeck-kommittén. Kommittén 
lyfter dock fram motsättningen i det politiska talet om ökad delaktighet och ett 
mer inkluderande skolsystem samtidigt som de särskiljande lösningarna och 
segregerande undervisningsformerna blivit allt mer förekommande. 
 
Sedan slutet av 1900-talet kan man inom forskningen urskilja en samsyn inom 
området funktionshinder och skola vilket påvisas av visionen om ”En skola för 
alla”.  I debatten om specialundervisning som ofta rör undervisningsmetoder och 
organisationsmodeller, ex inriktad mot speciallärare kontra specialpedagoger, vill 
den norske professorn Peder Haug i stället sätta in specialundervisning i ett större 
samhälls- och värdekontext. Han lyfter fram två olika trender i debatten om 
undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Den ena riktningen går mot en så 
kallad segregerande integrering, som innebär att man lyfter ut eleven från det 
gängse skolsammanhanget till förmån för en placering i en kompensatorisk miljö. 
Detta brukar liknas med ”specialundervisningens ursprung”. Den andra riktningen 
går mot så kallad inkluderande integrering där tanken är att undervisningen ska 
ske inom ramen för den klass där barnet är inskrivet som elev. Haug trycker 
vidare på att en skola som inkluderar alla behöver resurser och professionellt stöd 
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för att kunna fungera optimalt för alla elever (Haug, Pedagogiskt dilemma; 
Specialundervisning 1998).   
 
Kerstin Göransson Att utveckla en inkluderande skolverksamhet – en samverkan 
mellan särskola och grundskola (2003) beskriver erfarenheter av ett flexibelt 
skolsystem i samundervisning på barnets villkor mellan obligatorisk särskola och 
grundskola. Skolan provar på olika sätt, i olika elevgrupper och under olika tider 
att samverka. Erfarenheterna visar bland annat att det är viktigt att lärarna får tid 
till pedagogiska samtal, reflektioner och samarbete. 

 
I skollagen år 2000 infördes begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” som 
ersättning för det tidigare begreppet ”elever med särskilda behov”. Syftet med 
denna förändring var att komma ifrån det absoluta och individorienterade 
synsättet på elevers svårigheter, och tydligare markera miljöns betydelse för vissa 
svårigheters framträdande. Sålunda ville man leda tankarna till åtgärder som 
skulle anpassa skolmiljön/verksamheten till elevens behov, snarare än till sådana 
som var ämnade att anpassa eller korrigera själva eleven. (Anna Blom, Elever mitt 
emellan, 2004) 
 
Magnus Tideman och Jerry Rosenqvist m.fl. Den stora utmaningen (2004) 
poängterar i sin forskning att den stora utmaningen för dagens skola handlar om 
hur man ska lyckas se elevers olikheter som en resurs istället för att betrakta 
skillnaderna som ett problem. Integrering och delaktighet är politiska mål och 
visioner. I dag blir det emellertid allt mer vanligt med segregerande miljöer för 
vissa funktionshindrade och allt fler barn kategoriseras som utvecklingsstörda 
eller som barn med olika neuropsykiatriska diagnoser. 
 
Ur ett elevperspektiv erbjuder särskolan enligt beteendevetaren Kristina Szönyis 
betydelsefulla möjligheter till social gemenskap stöd och hjälp för eleverna i 
skolarbetet. Eleverna själva upplever att gemenskapen i skolan kan få negativa 
innebörder. Parallellt med det framträder också negativa innebörder som till stor 
del har att göra med andras synsätt på dem som avvikande och speciella. Det 
framgår i Kristina Szönyis doktorsavhandling i pedagogik Särskolan ur ett 
elevperspektiv- en skola med både möjligheter och begränsningar (2005). Hon 
pekar på att elevernas röster nästan helt saknats i samhällsdebatt och forskning 
under senare år, trots att antalet elever i särskolan ökat kraftigt, vilket aktualiserar 
en debatt om särskolans framtid. Frågor om hur särskolan uppfattas av de elever 
som själva går där ställs alltför sällan. I avhandlingen lyfter hon fram elevernas 
inifrånperspektiv på särskoletillhörigheten genom intervjuer med elever mellan 7 
och 21 år om deras erfarenheter och upplevelser av att gå i en särskoleklass. 
Flertalet elever berättar om att de blir retade och ifrågasatta av andra elever för att 
de går i särskola. Detta utanförskap ses av de intervjuade eleverna som en 
konsekvens av den speciella skolform som särskolan utgör. På olika sätt tar ele-
verna i undersökningen avstånd från den negativa bild som andra har av särskolan 
och strävar efter att bli betraktade som vanliga. Szönyis menar att särskolan 
varken är en genuin delaktighetsskapande skola eller en genuin utanförskapsskola 
utan för flertalet av eleverna, en ”både och skola”. Elevernas inifrånperspektiv 
visar på att särskolan samtidigt kan ses som en möjlighet och en begränsning för 
deras delaktighet i olika sammanhang.  
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Martin Molins avhandling Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i 
gymnasiesärskolan (2004) har som syfte att beskriva och förstå olika former av 
delaktighet inom den kommunala gymnasiesärskolan. Molin visar att det i 
litteraturen återfinns en mängd sätt att närma sig delaktighetsbegreppet. I 
huvudsak beskrivs det som att det rör sig om kännetecken på en egenskap hos 
individen eller att delaktigheten handlar om samspelet mellan människor. Han är 
därför kritisk till hur delaktighetsbegreppet ofta används på ett vagt och oklart sätt 
och menar att det bör ses som varje individs engagemang i livssituationen (se även 
Socialstyrelsen 2003). Han menar vidare att på en ideologisk nivå handlar ofta 
begreppet om att göra samhället tillängligt medan andra menar att det handlar om 
social integrering eller inkludering. Världshälsoorganisationens (WHO) definition 
av begreppet ska förstås som en individs engagemang i en livssituation.  

 
Molin har fortsatt sin forskning kring delaktighetsbegreppet i projektet 
Delaktighet i olika världar – Om övergången från gymnasiesärskola till arbetsliv 
(2007). Ett syfte med projektet var att undersöka vilka processer som aktualiseras 
när ungdomar med särskolebakgrund närmar sig arbetslivet. Molin menar att en 
ny ”särskolegeneration” har vuxit fram vilket hänger samman med vad som 
händer med de ungdomar som inte vill förknippas med särbeteckning och vill 
därför undersöka överinskrivningen i särskolan. 
 Gruppen särskoleelever är inte samma idag som för tio år sedan enligt Molin 
vilket hänger samman med överinskrivningen i särskolan. Andra diagnoser än 
utvecklingsstörning och elever med bättre kognitiva förutsättningar finns inom 
särskolan idag.  Samtidigt är det lätt att dessa elever tas för självgående men de 
behöver mycket stöd i olika situationer, inte minst i vägen ut på arbetsmarknaden. 
En upplevd problematik är elevernas mångfacetterade känsla av delaktighet. 
Delaktighet kan ta sig olika uttryck i flera olika former. Den enes delaktighet kan 
utgöra den andres utanförskap. 
 
I sin avhandling Inklusion – en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna 
personer med utvecklingsstörning (2006) belyser Barbro Blomberg vilken roll de 
professionella spelar för att stödja deltagande. Hennes slutord kan gälla vilken 
verksamhet som helst som handlar om inkludering ”för att inte inklusion ska bli 
en illusion krävs både ytterligare identifiering och analys av de exkluderade 
faktorernas betydelse i praktik, forskning och politik, och konkreta insatser för att 
eliminera denna”. Hon påpekar även att begreppet normalisering inte längre 
används i handikappolitik eller praktik. Istället används begreppen delaktighet, 
jämlikhet och självbestämmande. 
 
Elever som inte känner sig delaktiga blir ensamma och utanför och i det 
sammanhanget får kamrater och det som händer utanför klassrummet en viktig 
roll.  Under lektionstid är det möjligt att styra elevernas val av kamrater men 
under raster och fritid är det eleverna själva som styr. Åsa Falck-Lundqvist menar 
i sin bok Fantasi och lekfullhet i lärandet (2007) att en viktig uppgift för 
pedagogen är att skapa sådana situationer där eleven med utvecklingsstörning 
framstår som intressant och kompetent. I klasser med inkluderade elever gäller det 
att finna områden där alla kan bidra. Här kommer de estetiska ämnena in som 
viktiga bidrag i lärprocessen. 
 



 14

Det pedagogiska arbetet i särskolan är ofta refererat till att vara speciellt och unikt 
enligt Diana Berthén, Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsperspektiv 
(2007). Emellertid har inte mycket forskning ägnats åt just dessa frågor.  De 
slutsatser som studien visar är att det som är särskilt för särskolans pedagogiska 
arbete är den tydliga dominansen av förberedelse och fostran.  Sammantaget är det 
rimligt att de föreställningar om lärande för elever med utvecklingsstörning som 
Berthéns forskning visar leder till behov av fortsatta studier av särskolans 
verksamhet. Det ligger en utmaning i att förändra historiskt och kulturellt 
utvecklade motiv och föreställningar, men med ett alternativt sätt att förstå 
kunskap och lärande kan man skapa andra möjligheter för förändrade 
förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling. 

 
I ett samverkansprojekt om inkludering, European Agency for Development In 
Special Needs Education Inkluderande undervisning och goda exempel (2003) 
presenteras inkluderande undervisning från femton europeiska länder där fokus 
ligger på arbetet i klassrummet. Målet för studien var att finna strategier för att 
inkludera elever i behov av särskilt stöd i undervisningen. Däremot var målet inte 
att ge detaljerade riktlinjer för inkluderande undervisning utan snarare att beskriva 
vad som kännetecknar en sådan organisation och vilka förutsättningar som är 
viktiga. Projektet visar att lärares samarbete i undervisningen är avgörande för att 
kunna stödja elever i behov av särskilt stöd.  
 
Andra avgörande faktorer som samverkansprojektet pekar på är att eleverna får 
möjlighet att hjälpa varandra och samarbeta i undervisningen. Flera exempel i 
studien visar på att eleverna drar nytta av att lära av varandra såväl 
kunskapsmässigt som socialt. Det gäller både elever med behov av särskilt stöd 
och andra elever. Samverkansprojektet visar på att hur inkludering fungerar till 
stor del beror på lärarens attityd till elever i behov av särskilt stöd och 
funktionshinder, deras inställning till olikheter i klassen och deras förmåga att 
anpassa undervisningen efter dessa olikheter. I allmänhet har lärarens attityder 
blivit betraktade som en avgörande faktor när det gäller att nå ett större mått av 
inkludering i skolan. Om läraren inte accepterar undervisningen av alla elever som 
en väsentlig del av sitt arbete, kommer de att försöka säkerställa att någon annan 
(ofta specialpedagogen) tar ansvar för eleven i behov av särskilt stöd och på så vis 
åstadkommer en dold segregation i skolan (t.ex. specialklasser). 
 
 
 
 

Metod 
 
Vi har valt att utifrån en kvalitativ ansats undersöka hur lärare och annan 
skolpersonal uppfattar hur skolgången påverkar särskolans elever som går 
inkluderade i grund- och gymnasieskolan. Insamlingen av data har skett i två 
projekt under 2004 som vi tillsammans organiserat och genomfört. Det första 
projektet var ”Särskolans lärandemiljöer” där vi har arbetat med fokusgrupper. 
Dessa bestod av gruppintervjuer med lärare som arbetar i olika årskurser både 
inom grund- och gymnasieskolan. Det andra projektet var en studieresa till 
Bryssel, Belgien som vi organiserade och genomförde i syfte att undersöka 
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likheter och skillnader mellan Sverige och Belgien i synen på inkludering och 
specialpedagogiska arbetssätt och metoder. I denna resa deltog tre 
specialpedagoger; en specialpedagog från Institutionen för Barn- och 
ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, en utvecklingsledare och 
en särskolekonsulent från särskolans verksamhet i Umeå för att skapa förståelse 
för varandras arbetsfält. 
Dessutom deltog en ekonom från särskolan. Vi besökte ett europeiskt 
specialpedagogiskt center med huvudkontor i Bryssel, European Agency for 
Development in Special Needs Education och där intervjuade vi ansvarig chef 
samt två projektledare. Vid en specialskola i Lessines, Bryssel genomförde vi 
deltagande observationer av personal och barn. Vi visade även en film från 
särskolans verksamhet i Umeå för att skapa förståelse för varandras 
Henny Olsson och Stefan Sörensen (2001) beskriver deltagande observationer 
enligt den etnografiska traditionen. Synen på observationer är här att vi som 
observatörer identifierar regler i den av oss kända kulturen. Enligt Lincoln och 
Guba (1985) innebär det att vi bör vara uppmärksamma på den strukturella 
processen runt barnen vilket innebär att kultur och relationer utgör en helhet i 
analysen.  Utifrån dessa utgångspunkter beslöt vi att filma det dagliga livets 
aktiviteter samt samtala med berörd personal under vårt besök. Strävan med vår 
filminspelning var att göra överförbara observationer för att identifiera likheter 
och skillnader på inkludering.  
 

Fokusgruppmetod i projekt ”Särskolans lärandemiljöer” 
I lärargrupperna använde vi oss av fokusgruppmetoden vilket innebär att man 
samlar en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera ett givet 
ämne med varandra (Wibeck, 2002, Fokusgrupper). Gruppen leds av en 
samtalsledare – moderator – som initierar diskussionen och introducerar nya 
aspekter av ämnet i den mån det behövs. Ordet fokus indikerar att diskussionen 
ska röra ett på förhand givet ämne. 
 
I vår undersökning deltog 34 lärare från grund och gymnasieskolan som vi delade 
in i fyra grupper. Lärarna undervisade från år två i grundskolan till och med 
gymnasieskolan. De deltog i projektet under sin kompetensutvecklingstid.  I deras 
klasser fanns inkluderade elever från särskolan. Varje grupp leddes av en 
moderator varav vi utgjorde två av dessa. Vid träffarna diskuterades olika teman i 
arbetet med särskoleelever; arbetssätt och metoder, individuella studieplaner, 
portfolio, samverkan, sociala aspekter på integrering/inkludering, anpassning av 
läromedel, föreläsningar, studiebesök och litteraturseminarier. På detta vis gavs 
möjligheter till kunskapsutbyte i strukturerade former. Ett underliggande syfte 
med fokusgrupperna var också att samverkansformer skulle utvecklas mellan 
lärare i grundskolan och gymnasieskolan som undervisar särskoleelever. Träffarna 
skedde vid fem tillfällen under år 2004 och varje sammankomst varade i ca en 
timme och dokumenterades med hjälp av ljudband. Vid sista mötet bjöds 
skolledarna från de 19 olika skolorna in och fick ta del av resultatet av gruppernas 
arbete samt deltog i en avslutande diskussion. 
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Intervjuer och observationer i projekt ”studieresa Bryssel” 
Det övergripande syftet med den på vårt initiativ organiserade studieresa till 
Bryssel, Belgien var att få ta del av specialpedagogisk verksamhet i ett annat 
europeiskt land för att därmed bredda våra kunskaper och erfarenheter samt för att 
kunna göra vissa jämförelser om hur särskoleundervisning bedrivs i Europa. Ett 
mer precist syfte var att studera vilka anpassningar till lokala och regionala 
förhållanden som måste göras för att genomföra inkludering. Ett besök gjordes 
hos European Agency for Development in Special Needs Education, där vi 
träffade koordinator och projektansvariga som beskrev sin verksamhet och delgav 
oss aktuell forskning inom området. Vi intervjuade även den svenska koordinatorn 
för Special Needs Education i Stockholm. De båda intervjuerna spelades in på 
band. Intervjuerna var halvstrukturerade, vilket innebar att vi på förhand hade 
utarbetat frågor men att vi samtidigt var öppna för att följa upp ämnen som 
introducerades av informanterna och som framstod som viktiga för dem. Frågorna 
berörde bland annat nationella politiska strategier för inkludering, 
specialpedagogiska utmaningar, kompetensutvecklingsbehov och 
samverkansformer. Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod ansåg vi bra 
för vårt syfte eftersom vi önskade ta del av beskrivningar av det 
specialpedagogiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd med särskilt fokus på 
inkludering och försöka förstå världen ur lärarnas pedagogers synvinkel (Kvale, 
1997, Den kvalitativa forskningsintervjun). 

 
Dessutom gjorde vi ett studiebesök och filmade lärandemiljön vid en Special 
School i Lessines, en förort till Bryssel. Vid besöket på specialskolan observerade 
vi barnen både i lek- och undervisningssituationer samt filmade den verksamhet 
som pågick. Vi presenterade vårt projekt ”Särskolans lärandemiljöer” i 
PowerPoint med engelsk översättning, samt visade vår egenhändigt gjorda film 
från särskoleverksamhet i Umeå. Åhörarna, ca tio lärare, fick möjlighet att ställa 
frågor till oss under och efter filmen. Detta erfarenhetsutbyte presenteras 
utförligare i resultatredovisningen. 
 

Etiska överväganden 
I vår undersökning har vi följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, anvisar vad det gäller information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Informanterna i lärargrupperna har före studiens genomförande fått 
både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och hur resultaten av 
studien ska användas. Samtycke till undersökningen har inhämtats från de 
deltagande och tid och plats bestämdes när intervjuerna skulle ske. Intervjuerna 
som spelades in bevaras inlåsta på Institutionen för Barn- och ungdomspedagogik, 
specialpedagogik och vägledning. Anonymitetskravet har uppfyllts genom att 
deltagarna har avidentifierats och fått fiktiva namn.  
 

Databearbetning och analys 
Vi har bearbetat materialet i fokusgruppsintervjuerna från ”Särskolans 
lärandemiljöer” med utgångspunkt från de olika teman som träffarna utgick ifrån. 
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Studieresan till Bryssel bearbetades genom att vi analyserade intrycken från 
filmen och intervjuerna.  
Dokumentationen från en av de fem de fokusgruppsessionerna kring Särskolans 
lärandemiljöer finns på ljudband och vi har valt ut en fokusgrupp för fördjupad 
innehållsanalys. Samtalet skrevs ut – transkriberades – enligt nivå 1 som är den 
mest noggranna (Linell, 1994). I ett första steg analyserade vi materialet med 
utgångspunkt från de teman som träffarna utgick ifrån. Nästa steg i analysarbetet 
var att skriva ned yttrande som för studien framkom som relevanta. Som 
avslutning sammanfattade vi skriftligt innehållet från diskussionen i 
fokusgrupperna tillsammans med informanternas skriftliga utvärderingar av 
projektet. Vi väljer att presentera resultaten i tre teman: 1) framgångsfaktorer vid 
inkludering av särskoleelever i grund- och gymnasieskolan, 2) 
utvecklingsområden inom lärandemiljöer och 3) samverkansformer. Dessa teman 
redovisas som del ett i resultatredovisningen. 
Databearbetningen och analysen av studieresan till Bryssel har skett genom att vi 
lyssnade på intervjuerna med koordinatorerna från Sverige och Bryssel ett antal 
gånger. Vi skrev ner vissa uttryck och sorterade begreppen utifrån några av de 
teman som undersöktes i fokusgrupperna: framgångsfaktorer, lärandemiljöer och 
olika samverkansformer vid inkludering av barn i behov av särskilt stöd. I 
resultatet redovisas även intryck och observationer från det filmade studiebesöket. 
 

 

Resultatredovisning 
 
Resultatet presenteras i två avsnitt.  I det första redovisas resultat av 
fokusgruppsintervjuer med 34 lärare inom projektet ”Särskolans Lärandemiljöer”. 
I det andra redovisas observationer, strukturerade samtal och intervjuer som 
genomfördes i samband med en studieresa till Belgien som vi organiserade och 
genomförde år 2004. Vi redovisar resultat från ett studiebesök på en specialskola i 
Lessines, Bryssel samt intervjuer med svenska och belgiska administrativa och 
pedagogiska samordnare för europeiskt specialpedagogiskt resurscenter, European 
Agency för Development in Special Needs Education.  
 

Projekt ”Särskolans lärandemiljöer” 
Resultat av Särskolans lärandemiljöer presenteras i följande tre huvudteman med 
underteman:1) framgångsfaktorer vid inkludering av särskoleelever i grundskolan  
2) utvecklingsområden gällande lärandemiljö 3) samverkansformer. 
 
I resultatredovisningen ingår yttranden från fokusgruppernas deltagare, som i 
vissa fall har justerats språkligt. Informanterna är som tidigare nämnts, 
avidentifierade i vår undersökning. 
 

Tema 1: Framgångsfaktorer 
Inom temat framgångsfaktorer har vi identifierat kompetens och erfarenhet som 
enligt fokusgruppsdeltagarna är betydelsefulla för en fungerande inkludering.   
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Kompetens 
Samtliga informanter menar att de behöver öka sin kompetens kring 
funktionshindret utvecklingsstörning. De menar vidare att det pedagogiska arbetet 
i verksamheten måste utformas för den individuelle särskoleelevens behov och 
individens specifika inlärningsmässiga svårigheter. Informanterna tryckte särskilt 
på behov av läroplanskunskaper, dels generella kunskaper om läroplanen, dels 
specifika kunskaper om särskolans kursplaner. En av lärarna, Lisa, med 
lärarerfarenhet från grundskolan och särskolelever i de senare årskurserna, 
uttryckte att läraren måste vara både kreativ och ha goda kunskaper för att kunna 
undervisa och ta hand om alla elever med olika behov i ett klassrum: 
 

”Man ska hitta ett sätt att hantera en skola för alla inom 
klassens ram eller inom skolhusets fyra väggar. Du ska använda 
din pedagogiska kompetens. Du ska hitta alternativ verksamhet 
eller aktivitet så att det blir flexibelt, och att man inte behöver 
göra samma sak samtidigt.” 
(Lisa, klasslärare) 

 
Informanterna påpekade att pedagogerna ska kunna upprätta åtgärdsprogram och 
individuella planer och förstå innebörden i sekretess. Målen ska vara 
funktionella, konkreta och nåbara. Och man bör vidta åtgärder som kontinuerligt 
följs upp och utvärderas. Lena specialpedagog i mellanstadiet uttryckte värdet av 
att kunna använda sig av åtgärdsprogram som ett arbetsredskap. 

 
”Det handlar mycket om att fastställa problem och göra 
åtgärdsprogram, sätta upp mål o.s.v. 
Jag kan väl ta ett citat här som handlar om mål som Nalle Puh 
har sagt någon gång ”Om du inte vet vart du är på väg finns det 
ingen anledning att skynda sig heller”. 
Åtgärdsprogram är en offentlig allmän handling, men nu ska vi 
låsa in och gömma dem så ingen ser dem om de är 
sekretessbelagda. För i annat fall är det ett viktigt 
arbetsredskap. Det är viktigt hur man skriver det.” 
(Lena, specialpedagog) 

 
Erfarenhet  
Lärarna inom projektet Särskolans lärandemiljöer saknar i majoritet erfarenheter 
från särskolans verksamhet. En del av lärarna menade själva att de inte fått de 
rätta verktygen att möta inkluderade särskoleelever i grundskolan. Karin, 
klasslärare på mellanstadiet uttrycker oro över att inte hinna med att 
uppmärksamma alla elevers olika behov. 

 
”Om jag känner att jag inte kan få eleven att lyckas då är det 
egentligen mitt fel som pedagog för jag har mött denna elev på 
fel sätt, jag har gjort tjänstefel. Mer och mer är det ju så här 
idag att misslyckas barnet så är det lärarens fel. För det är mitt 
uppdrag att möta varje elev utifrån deras förutsättningar, man 
känner aldrig att man räcker till.” 
(Karin, klasslärare) 
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Tema 2: Utvecklingsområden inom lärandemiljöer 
Inom temat utvecklingsområden inom lärandemiljöer behandlas specialpedagogik, 
socioemotionell skolmiljö och resurser, som framkom som underteman i analysen.  

Specialpedagogik 
Informanterna menar att kunskaper i specialpedagogik och tydliggörande 
pedagogik som arbetssätt är nödvändiga för att särskoleeleven ska nå målen enligt 
särskolans kursplan. De pekar på att undervisningens upplägg måste vara 
anpassad efter varje individ med olika innehåll, struktur och flexibla lösningar 
samt ökade specialpedagogiska kunskaper på alla nivåer i skolan 
. 

”Men är det inte det här som är pudelns kärna, det finns ingen 
generell lösning utan det är olika från barn till barn.” 
 (Per, specialpedagog) 

Socioemotionell skolmiljö 
Att alla elever behöver känna trygghet, trivsel och delaktighet på lika villkor för 
att kunna utvecklas maximalt är något som informanterna framhöll. Lärarna såg 
vidare värdet av varierande gruppstorlek för att öka möjligheterna att nå 
jämbördiga kamratrelationer. Många menar att glappet blev större ju längre upp i 
åldrarna eleverna kom. De pekade på att en negativ effekt av detta blev att 
ansvaret för att eleven med funktionshinder skulle smälta in i klassen lades på de 
andra klasskamraterna.  Kristina är lärare i en åldersblandad grupp årskurs 4-6 och 
ser gruppen betydelse för inlärning. 
 

”Alltså det är ett gediget arbete att försöka göra en grupp att 
det ska ske ett socialt samspel. Alla vill ju ha kompisar.” 
(Kristina, gymnasielärare) 

Resurser 
Att en god lärandemiljö inte kommer av sig själv utan måste skapas var något som 
framhölls av lärarna men som lärarna i studien menade att de inte hade möjlighet 
att påverka och dessutom saknade insyn i. Skolans yttre ramar som ekonomi och 
organisation är styrmedel som påverkar lärandemiljön. Lärarna i projektet 
efterlyste därför större insyn i hur resurserna används för elever i behov av särskilt 
stöd och ville också ha större möjligheter att påverka resursanvändningen. 
 

”Det känns lite grann som det går pengar till den allmänna 
konkursen på skolan ibland. Finns det nån slags kontroll över 
hur dom här pengarna används? Förr kollade lärarna på 
särskolan upp vad vi gjorde. De tittade på litteratur och 
hjälpmedel, det är jättesvårt att som grundskollärare utan 
specialpedagogisk kompetens bedöma vad som är lämpligt.” 
(Jan, klasslärare) 
 

 En annan lärare uttryckte att om inkluderingen ska fungera behövs tillräckligt 
med resurser för att klara flexibla lösningar. 
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”De som har bestämt har ofta inte någon pedagogisk kompetens 
och bestämmer mer och mer fast vi är färre och färre som ska 
klara av mer så att säga.” 
(Karl, klasslärare) 

Tema 3: Samverkansformer 
Inom temat samverkansformer beskriver vi fungerande lagarbete och god dialog med 
vårdnadshavare som delfaktorer. Lärarna i projektet definierar samverkan som en viktig 
faktor för en inkluderande skola. Det gäller samverkan så väl inom skolan som mellan 
skolan och övriga samhället, till exempel mellan lärarlag, lärare och föräldrar, 
habilitering och socialtjänst. De lyfte fram att det runt eleverna finns oftast ett stort 
nätverk med många inblandade i en vuxendominerad samverkan. De menade att 
nätverkens viktigaste funktion är att skapa gemensamma broar för kunskapsutveckling. 
 

Samverkan tar tid som måste skapas för att nå fram till en gemensam helhetssyn 
på elevens behov och utvecklingsmöjligheter. Lärarna i studien lyfte också fram 
att fungerande lagarbete mellan lärare i skolan och dialog med vårdnadshavare var 
förutsättningar för att skapa nätverk med god kommunikationen mellan de 
berörda. 
 

”Det ska vara samverkan mellan särskolan och integrerade 
barn i grundskolan man har ett litet nätverk. Man får kontakt 
med varandra och kan få idéer. ” 
(Eva, högstadielärare) 

Fungerande lagarbete 
I ett fungerande lagarbete ingår olika pedagoger samt assistenter från de olika 
skolformerna. Lärarna menade att samverkan mellan de olika professionerna 
kräver en tydlig rollfördelning och ett delat ansvar för elever med funktionshinder. 

 
”Att gå och titta på varandras verksamheter, stötta varann, höra 
hur dom har det.”(Cecilia, klasslärare) 

God dialog med vårdnadshavare 
Att känna sig trygg när det gäller bemötande och kommunikation i mötet med 
föräldrar till elever med funktionshinder var en annan förutsättning som 
fokusgruppsdeltagarna framhöll som viktig för att nå goda utvecklingsmöjligheter 
för eleverna. Lärarna såg också att föräldrarna är experter på sina barn och därför 
är dialogen mellan föräldrar och lärare av central betydelse. Lärarna ansåg också 
att de själva måste ha en god empatisk förmåga för att förstå föräldrarnas livslånga 
sorg och den många gånger ständiga kampen för barnens rättigheter. 
 

”Hur långt har föräldrarna kommit i sin process, i sin sorg att se 
att barnet är lite annorlunda? Av olika orsaker kan ju 
föräldrarna inte vara så aktiva i processen.”  
(Lars, specialpedagog) 
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Projekt ”Studieresa Bryssel” 
I denna resultatdel av studieresan till Bryssel, Belgien presenteras resultat av data 
som insamlats på olika sätt inom ramen för studieresan till Bryssel. 
Datainsamlingen bestod dels av deltagande observationer i en specialskola i 
Lessines; en förort till Bryssel, dels av två intervjuer, en med en chef och två 
projektledare vid europeiskt specialpedagogiskt center i Bryssel och en intervju 
med den svenska projektkoordinatorn för European Agency for Development in 
Special Needs Education i Stockholm. Vid vår presentation av projektet 
”Särskolans lärandemiljöer” och visning av vår film från särskolemiljö i Umeå 
kom frågeställningar och åsikter fram som vi också redovisar. Efter en kort 
presentation av den specialskola vi besökte, presenterar vi resultatet för 
delprojektet ”Studieresa Bryssel” i tre huvudteman enligt samma struktur som i 
det första delprojektet ”Särskolans lärandemiljöer”; framgångsfaktorer, 
utvecklingsområden inom lärandemiljöer och samverkansformer. Inom varje tema 
ingår våra intryck från observationer, intervjuer och annat erfarenhetsutbyte som 
skedde i samband med filmvisningen. 

 
Den specialskola vi besökte låg lokalmässigt avskiljd och isolerad. Där fanns barn 
i åldrarna 3 – 11 år med olika typer av grava funktionshinder. Barnen 
kategoriserades utifrån 8 olika bedömningskriterier med hänvisning till 
funktionshindret. Personalen gick igenom mål och lokala planer för skolan, 
upplägget med föräldrasamverkan samt presenterade vissa av elevernas 
individuella utvecklingsplaner för oss. I barngrupperna ingick en så kallad 
”stödlärare” som var klädd i en uniformsliknande vit rock, till stöd för 
pedagogerna i det praktiska kring barnen. Specialskolan i Belgien var vidare en 
internatskola och kontakten med föräldrarna skedde i en kommunikationsbok. 
 

Tema 1: Framgångsfaktorer 
Enligt chefen för europeiskt specialpedagogiskt center, Bryssel, Belgien har eller 
håller många av länderna inom EU på att utveckla riktlinjer för inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd i utbildningen i de ordinarie sammanhållna 
skolorna. Det kan röra sig om olika former av stöd i form av t.ex. utökad personal, 
fortbildning, material och utrustning. 
  
De yrkesverksamma lärarna, specialpedagogerna och assistenterna i skolan i 
Lessines, Bryssel nämner en rad stödåtgärder, som skolan borde vidta men som de 
inte alltid har möjlighet att genomföra,  av värde för en fungerande inkludering. 
De försöker ta hänsyn till elevernas individuella behov, men de är även beroende 
av de resurser som finns tillgängliga på lokal och regional nivå. De fyra 
möjligheter till stöd som framhävdes av de belgiska lärarna var; stöd som kan 
tillhandahållas i hemmet, i dagvårdskliniker, i särskilda center för tidigt stöd 
(motsvarande habiliteringscenter) eller i förskoleverksamheter (daghem, 
kindergartens eller förskolor). 
 
Personalen vid europeiskt specialpedagogiskt center, Bryssel menar att lärandet är 
baserat på kartläggning, utvärdering, positiva förväntningar, individuellt stöd och 
återkoppling. De betonade också att genom en individuell utvecklingsplan kan 
läroplanen anpassas efter individens behov så att kompletterande stöd kan ges. 
Enligt våra informanter utgick man från att det är den enskilde individens 
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begåvning och förmåga som ska ligga till grund för stöd, istället för individens 
oförmågor och brister. 
 

Tema 2: Utvecklingsområden inom lärandemiljöer 
För lärare som behöver hjälp att inkludera elever som har svårigheter i sitt sociala 
samspel, visar erfarenheter från Belgien i en tematisk sammanställning från 
European Agency for Development in Special Needs Education (2003) att ett 
systematiskt arbete med problemlösning för att ta sig an oönskat uppförande i 
klassen är effektivt. Då minskar man mängden och intensiteten i störningar under 
lektionerna. Tydliga regler i klassen och bestämda gränser samt mycket 
uppmuntran har visat sig vara framgångsrika. Blandad gruppering och en mer 
differentierad undervisning anses vara nödvändig. Tydliga mål, alternativa 
tillvägagångssätt för lärande och flexibla instruktioner tycks underlätta lärandet i 
heterogena grupper.  

 

Tema 3: Samverkansformer 
De lärare som vi träffade i Belgien hade ambitioner om lika möjligheter och 
kvalitet i utbildning för alla elever och försökte tillhandahålla den bästa möjliga 
utbildningen för sina elever i enlighet med deras individuella situationer. Lärarna 
ansåg att de behövde stöd och samarbete både inom skolan och med specialister 
utanför skolan. I Belgien arbetade ”stödlärare” som var klädda i en 
uniformsliknande vit rock. De hjälpte alla lärare i arbetet med elever med 
socioemotionella problem, svårigheter i det sociala samspelet och särskilt när det 
gällde problem vid inkludering. Det praktiska omsorgsarbetet med barnen var 
”stödlärarens” arbetsområde.  
 
När det gällde de kognitiva och känslomässiga delarna av elevens inlärning och 
utveckling hade det, enligt de lärare som vi samtalade med under studiebesöket 
visat sig att ”cooperativt lärande” hade fungerat bra. Detta innebar att eleverna 
hjälpte varandra inom ett flexibelt system med välplanerade elevgrupperingar. 
Eleverna lekte tillsammans och lärde sig att ta hänsyn till varandras olikheter. 
 
Ett erfarenhetsutbyte kring barn i behov av särskilt stöd uppstod mellan lärarna 
vid skolan i Lessines och den svenska studiegruppen när vi visade en PowerPoint 
presentation från projektet ”Särskolans lärandemiljö” och en film från 
särskoleverksamhet i Umeå. Något som särskilt väckte intresse var skillnader i 
lärandemiljön där lärarna från Belgien upplevde att eleverna i Sverige verkade 
samarbeta kring olika arbetsuppgifter och därigenom samspela mer med varandra. 
I klasserna på specialskolan i Belgien var arbetet mer vuxenstyrt och dagen 
indelad i habilitering för varje enskilt barn. Dagen innehöll enbart en schemalagd 
pedagogisk aktivitet. Alla eleverna arbetade med samma teman utifrån olika 
svårighetsgrad på arbetsuppgifterna.  
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Diskussion och slutsatser 
 
I denna studie var det övergripande syftet att undersöka och beskriva hur goda 
lärandemiljöer kan utvecklas och skapas för elever inskrivna i särskolan som är 
inkluderade i grund- eller gymnasieskolan. Syftet är att belysa skolpersonalens 
erfarenheter av särskoleelevens skolgång samt att göra några jämförelser från 
specialpedagogisk verksamhet hos oss och i Belgien ur ett europeiskt perspektiv.  
Insamlingen av data har skett i två projekt som vi tillsammans organiserat och 
genomfört under 2004. I första delprojektet ”Särskolans lärandemiljöer” deltog 
lärare i Sverige som undervisar i olika årskurser och med olika utbildningsbak-
grund. Våra forskningsfrågor belystes i detta projekt genom verksamhetsnära 
perspektiv på framgångsfaktorer. I det andra delprojektet med studiebesök vid ett 
specialpedagogiskt center i Bryssel, Belgien samtalade vi med nationella 
företrädare i specialpedagogik. Vi genomförde även deltagande observationer av 
personal och barn vid en specialskola i Lessines utanför Bryssel, Belgien I 
diskussionen sammanfattar och diskuterar vi studiens resultat mot bakgrund av 
studiens teoretiska utgångspunkter och våra tre forskningsfrågor som berör 
framgångsfaktorer, god lärandemiljö och samverkansformer som främjar 
inkludering av särskoleelever. 

 
Vi har i vår studie haft för avsikt att tolkat data på ett så tillförlitligt sätt som 
möjligt. Vi har också haft ambitionen att utgå från vår breda professionella 
erfarenhet. Vår studie utgår dels från svenska och internationella policydokument, 
dels från kvalitativa undersökningar i Sverige och i Belgien. 
 
En ständigt pågående diskussion i utbildningssammanhang är frågan om 
särskiljning eller inkludering, när det gäller barn i behov av särskilt stöd. En 
människo- och kunskapssyn som kännetecknas av att olikheter ses som resurser 
och att elevens hela personlighet lyfts fram är skolans demokratiska 
samhällsuppdrag Emanuelsson (2004). Vi har i vår undersökning funnit att om 
detta ska kunna realiseras krävs kompetens, erfarenhet, goda lärandemiljöer 
innefattande specialpedagogik, samverkan och resurser. Pedagogerna måste ta 
hänsyn till de individuella inlärningsmässiga svårigheterna och inom 
undervisningen använda sig av struktur och ett flexibelt arbetssätt. Med hjälp av 
lärare med specialpedagogisk utbildning tydliggörs vikten av att målen i 
särskolans kursplan uppnås och att balans mellan omsorg och 
kunskapsförmedlande anpassas efter varje individs förutsättningar. Den 
socioemotionella lärandemiljön, där trygghet, trivsel och delaktighet på lika 
villkor för att kunna utvecklas maximalt, poängteras av lärare i studien som 
omfattar dels svenska lärare och dels lärare i Belgien som alla hade erfarenhet av 
specialpedagogiskt arbetssätt. Individualisering var något som kännetecknar både 
arbetet i specialskolan i Belgien och i särskolan i Sverige. Samarbetet med 
föräldrarna som en viktig kvalitetsfaktor var något som både lärarna från Belgien 
och Sverige särskilt betonade. 
 
Genomförandet av projektet ”Särskolans lärandemiljöer” som ledde till den 
uppföljande studien kring särskolans villkor i Belgien visade genomgående i 
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mycket hög grad på stort engagemang hos lärare och pedagoger som arbetar med 
inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Lärarna betonade att de ville fortsätta 
att utveckla och förbättra för de inkluderade särskoleelevernas situation i 
grundskolan och gymnasieskolan. Viljan från de deltagande lärarna att delta i 
projektet har varit stor trots att de har fått använda tid efter skoldagens slut. Detta 
tolkar vi som att behovet av att få möjlighet att fördjupa kunskaper kring elever 
med utvecklingsstörning är angeläget. Vår studie visar att inkludering av 
särskoleelever i grund- och gymnasieskolan som förespråkas i policydokument på 
olika nivåer, såväl nationellt som internationellt, således är mycket beroende på 
attityder och bemötande mellan pedagoger och barn/elever som är inkluderade. 
Hur stor delaktighet eleverna får i klassrummet beror till stor del på lärarnas och 
specialpedagogernas arbete med sociala relationer. En annan viktig faktor är 
synen på olikheter mellan elever. En ytterligare betydelsefull faktor är lärarnas 
och specialpedagogernas förmåga att anpassa undervisningen efter alla elevers 
olika behov.  
 
Studien visar därmed att framgångsfaktorer i inkludering främst handlar om 
specialpedagogisk kompetens och tillgång till resurser. Det framkommer också i 
studien att samverkan och god dialog med föräldrar samt väl fungerande arbetslag 
med kunskap om socioemotionell lärandemiljö är av stor betydelse. Eleverna 
behöver tillgång till en lärandemiljö där de kan känna trygghet, trivsel och 
delaktighet på lika villkor för att kunna utvecklas maximalt. Studien visar vidare 
att ett professionellt nätverk som kan bestå av habilitering, socialtjänst, lärare 
m.m. med tydlig rollfördelning  och delat ansvar för  elever med funktionshinder 
ger positiva resultat för inkludering för dessa elever. Studien visar även att skolan 
bör vara flexibel i användning av resurser och prova sig fram på olika sätt där ett 
flexibelt tänkande utifrån pedagogen själv är ett måste. Projektet ”Särskolans 
lärandemiljöer” som har resulterat i ett långsiktigt, varaktigt nätverk med 
regelbundna träffar för lärare som arbetar med inkluderande särskoleelever, visar 
att de aktiva lärarna och specialpedagogerna har ett stort behov av att utveckla 
sina teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet. 

 
En generell slutsats som kan dras av denna studie är att lärare behöver bred och 
djup kunskap dels om regelverk och läroplaner, dels om klassrumsstrategier och 
andra pedagogiska strategier om undervisning, läromedel och annat material. En 
annan slutsats är att dessa breda krav som ställs på lärare, framför allt kräver tid 
för att på bästa sätt arbeta med den stora mångfald som kan finnas i ett klassrum. 
En annan viktig slutsats, är att stöd från ledningen på rektorsnivå är av stor 
betydelse, framför allt för de barn med lindrigare utvecklingsstörning och som kan 
sägas ligga i ”gränslandet”. En ytterligare slutsats är att skolan bör ta vara på 
föräldrakunskapen som finns runt barnet då föräldrarna oftast är experter på sina 
barns olika egenheter, styrkor och svagheter. Om man bygger upp ett gott 
förtroende mellan hem och skola känner barnet/eleven oftast av detta och visar 
trygghet i detta. Andra slutsatser pekar på betydelsen av en god utformning av 
miljön, där också lärarens sätt att vara är en del av miljön.  
 
I den statliga utredningen För oss tillsammans (SOU 2004:98) föreslås att 
specialpedagogiska perspektiv ska betonas inom det allmänna utbildningsområdet 
i lärarutbildningen. Det föreslås även att blivande lärare genom den obligatoriska 
och för alla gemensamma utbildningsdelen, ska få den kompetens som krävs för 
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att omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla 
elever lär och utvecklas. Resultatet av vår studie har visat att förslaget enligt ovan 
är ett utvecklingsområde vilket måste prioriteras på ett starkare sätt, än vad som 
föreslås i statens utredning.  
 
I Sverige har vi fyra olika skolformer och som enda land i norra Europa har vi en 
egen skolform för elever med utvecklingsstörning. Den gemensamma läroplanen 
Lpo94 gäller också för särskolan. Detta steg mot ”En skola för alla” var ett 
resultat från ett internationellt samarbete för en inkluderande skola. Tyvärr märks 
dock idag tydliga tendenser till en mer segregerande skola. Debatten om särskolan 
har tagit fart och ”En skola för alla” både ifrågasätts och försvaras. I olika 
sammanhang anges samverkan som en viktig faktor för en inkluderande skola 
(Göransson, 2003; Molin 2004; Tideman, Rosenqvist, 2004; SOU, 2004:98). Det 
gäller samverkan såväl inom skolan som mellan skolan och övriga samhället. Att 
väl fungerande nätverk och god dialog med vårdnadshavarna där alla parter tror 
på inkluderingsidén är av betydelse, framkommer också i vår studie som visar att 
skolans lagarbete med pedagoger och assistenter kräver en tydlig rollfördelning 
och ett delat ansvar. Emellertid har möjligheterna att genomföra det samarbete, 
som förordas av politiker och som samtidigt önskas av majoriteten av lärare, 
kontinuerligt försämrats i grundskolan.  

 
Flera faktorer har, som vi ser det, bidragit till dessa försämringar: stora 
ekonomiska nedskärningar har genomförts i skolan under de senaste decennierna, 
samtidigt som skolan blivit alltmer teoretisk inriktad. Därtill har en ökning av 
antalet elever i särskolan skett (Skolverket, 2000). Många föräldrar har varit 
tvungna att välja speciallösningar när den vanliga skolan har brustit i att ge det 
stöd som eleven har rätt till. När det gäller särskolans villkor är det därför viktigt 
att inte bortse från att skolans yttre ramar som ekonomi och organisation är de 
styrmedel som starkast påverkar lärandemiljön. Lärarna i vår undersökning 
uttrycker också att de känner sig utestängda från ekonomisk insyn och de anser att 
de borde få större möjligheter att påverka resursanvändningen. 
 
Studieresan till Bryssel gav oss inblick i hur man vill arbeta för en bättre kvalitet 
inom specialpedagogiken och ett långsiktigt europeiskt samarbete inom området. 
Inkluderingsdebatten är också i Belgien liksom i andra delar av Europa, ständigt 
pågående, men specialskolor i segregerad miljö förekommer och en detaljerad 
kategorisering av olika funktionshinder likaså. Den internationella tendensen på 
policynivå, är samtidigt att utvecklingen går mot ”En skola för” alla med stöd av 
bl.a. FN:s barnkonvention och i tillexempel Salamancadeklarationen som betonar 
den inkluderande skolan – det mål som även Sverige har ställt sig bakom. Denna 
studie utgör enligt oss därför ett bidrag till att fördjupa förståelsen för de 
inkluderade särskoleelevernas behov av goda lärandemiljöer, både när det gäller 
bemötande, delaktighet och tillgänglighet i ”En skola för alla”. Det som är bra för 
elever i behov av särskilt stöd är också bra för ALLA elever! 

 

Reflektioner över metod 
Vi har valt att utifrån en kvalitativ ansats undersöka hur lärare och annan 
skolpersonal uppfattar hur skolgången påverkar särskolans elever som går 
inkluderade i grund- och gymnasieskolan. Det första projektet var ”Särskolans 
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lärandemiljöer” där vi har arbetat med fokusgrupper i form av gruppintervjuer 
med lärare som arbetar i olika årskurser både inom grundskolan och 
gymnasieskolan. Deltagandet i projektet var byggt på frivillighet och därför blev 
en av styrkorna med metoden att lärarna var mycket motiverade och gärna ville 
dela med sig av sina erfarenheter. En annan styrka var att lärarna kunde komma 
väl förberedda till träffarna på grund av en tydlig planering och struktur. En 
svaghet var att tiden för träffarna upplevdes som knapp och att de låg sent på 
dagen efter lärarnas lektioner. Det andra projektet var en av oss organiserad 
studieresa till Bryssel med fyra deltagare där syftet var att vi ville studera hur 
specialpedagogisk verksamhet med fokus på inkludering för elever i behov av 
särskilt stöd fungerade. Det insamlade materialet är för litet för att vara 
generaliserbart och det kan tyckas vara en svaghet. Ett positivt resultat var att 
deltagarna i studiebesöket genom samtal och observationer fördjupat förståelsen 
för likheter och olikheter i varandras verksamheter och synen på 
specialpedagogik, ur ett såväl svenskt som belgiskt perspektiv. Den ena 
författarens privata föräldraperspektiv har vi så noggrant som möjligt försökt 
distansera oss ifrån men vi anser samtidigt att det varit en värdefull drivkraft i 
genomförandet av detta arbete. 

Avslutande reflektioner 
Vår studie som visar på en sammansatt bild av särskolan kan förhoppningsvis 
bidra till en fortsatt diskussion om vägar att nå den politiskt och ideologiskt 
uttalade målsättningen om ”En skola för alla” och på sikt motverka ett ännu mer 
segregerat samhälle. Skolutveckling måste bygga på forskning och beprövad 
erfarenhet. Att delge erfarenheter och att lära av varandra ligger i hela tanken om 
nätverksbyggande. Att samverka över alla gränser och att skapa nätverk ligger i 
tiden. Deltagarna i studien poängterar att man måste lyssna mer på föräldrarnas 
röster i nätverken. Denna studie visar inte minst att det är viktigt såväl nationellt 
som internationellt att skapa gemensamma broar för kunskapsutveckling. Vi 
tycker vidare att fortsatt forskning utifrån ett elevperspektiv är betydelsefull för 
utvecklingen av delaktighet och jämlikhet i villkor för elever med 
funktionshinder. En forskning som bidrar till att förstå vad det innebär att gå i 
särskola måste utgå från vad eleverna själva berättar i ett inifrånperspektiv. 
 
Den stora framtida frågan som vi anser viktig att besvara, är hur nationella och 
internationella regelverk och policies samt professionella yrkeskårer kan bidra till 
att förverkliga FN-konventionens ambition om ett inkluderande samhälle? Är ett 
av svaren skolan, som ett av de viktigaste instrumenten? 
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Med vilken rätt? 
 
Med vilken rätt undanhöll ni mig kunskapen  
om mig själv? 
Var det för att skydda mig från den hemska sanningen? 
Att jag är den jag är? 
 
Jag är inte rädd för att inte vara som du. 
Varför är du rädd? 
Varför ska du låtsas som om jag kan samma saker  
som du? 
 
Jag är inte rädd för att inte förstå 
Det jag är rädd för är att du inte ska  
förstå mig. 
Jag är inte ledsen för att jag behöver längre tid 
 än du 
för att lära mig saker.  
 Jag är ledsen för att du blir arg på mig för det. 
 
Jag kan acceptera att jag är som jag är. 
Kan du? 
 
Malin Widerlöv 
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Bilaga 1 
 

      
 

 
 
 
 
 
INBJUDAN TILL ATT DELTA I PROJEKTET ”SÄRSKOLANS 
LÄRANDEMILJÖER”  
 
Lärare och fritidspedagoger som undervisar elever inskrivna i särskolan som går i 
grund- eller gymnasieskolan, samt rektorer som har särskoleelever på sin skola, inbjuds 
att delta i vårt projekt där syftet är att bidra till och utveckla goda lärandemiljöer för 
särskolans elever.  
I forskarcirklar utvecklar vi samverkan och kunskapsutbyte mellan pedagoger från 
kommunen och BUSV; Inst. för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och 
vägledning vid Umeå Universitet. Arbetet sker i grupper med sex till åtta lärare från de 
båda verksamheterna i sammanlagt fem träffar, tre under våren och två under hösten. Vi 
utgår från att lärarna får räkna deltagandet i projektet som fortbildning.  
Tiderna för våren är: 24/2, 5/4 och 26/5 kl 14.30-17.00. Alla träffar ligger i 
Samhällsvetarhuset, BUSV: s lokaler, (återkommer med salsnummer). 
Förslag på teman för träffarna är funktionshindret utvecklingsstörning och dess 
konsekvenser för inlärning, arbetssätt och metoder, samverkan, sociala aspekter på 
integrering, anpassning av läromedel, föreläsningar av experter osv. 
Litteraturstudier ingår och från bifogade litteraturlista får varje deltagare välja en egen 
bok;OBS ange andrahandsval. Vi kommer att skriva läslogg, fortlöpande reflektioner 
och dagbok som följer processen i grupperna. 
 
VÄLKOMMEN med intresseanmälan!  Maila Ditt namn, skola, årskurs på eleven/erna 
som Du undervisar senast den 30/1. Glöm inte att ange Ditt önskemål om bok med 
andrahandsval. 
Hör av Er om det finns frågor! 
 
Gerd Lindmark, utvecklingsledare för särskolan 
tel 090/16 12 81; 070/ 602 59 46 gerd.lindmark@umea.se 
 Gun Stenmark, universitetsadjunkt; BUSV 
090/786 74 54;  070/499 13 86 gun.stenmark@educ.umu.se 
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Önskar annan litteratur 
nämligen:______________________________________________________________
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Mitt 
namn:_________________________________________________________________
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________________________________________________tel.nr.__________________
___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”In an ocean of disability  
we must create islands of 
ability 
otherwise the children will  
drown” 
Sam Goldstein 
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