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Abstract 
Syftet med detta examensarbete är att göra en formativ utvärdering av ett pågående 
inkluderingsprojekt utifrån ett mångfaldsperspektiv för att belysa svårigheterna med praktiskt 
inkluderingsarbete. Utgångspunkten är frågeställningar om i vilka sammanhang eleverna är 
delaktiga, vilka styrkor respektive problem det finns med projektet samt hur lärare ser på 
projektets förlängning ”en skola för alla”. Som undersökningsmetod har en kvalitativ 
halvstrukturerad forskningsintervjumetod använts. Sex lärare verksamma vid tre olika 
gymnasieskolor i Mellansverige har intervjuats. Skolorna deltar i ett gemensamt 
inkluderingsprojekt. Utifrån min analys visar undersökningen å ena sidan att det finns styrkor i 
inkluderingsprojektet, men å andra sidan finns det även hinder för att projektet skall fungera 
optimalt. Det framkommer att det finns positiva lärare men också lärare som är tveksamma om 
”en skola för alla” verkligen går att genomföra eller över huvud taget är önskvärt att genomföra. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problemorientering  
Alltfler elever skrivs idag in i särskolan.1 Orsakerna till detta anser en del forskare bero på att 
betygssystemet ändrades från relativa betyg, där alla betyg var ”tillåtna”, till dagens kunskapsrelaterade 
betyg.2 Förväntningarna på skolan ökade i samband med detta. Skolan skall se till så att alla kan nå 
målet godkänd. En annan förklaring till den ökande tillströmningen av elever till särskolan anser andra 
forskare vara att samhällets krav på utbildning ökat, idag finns inget arbete för dem som inte 
åtminstone klarat gymnasieskolan med godkända betyg. Samtidigt har 90-talets ekonomiska 
nedskärningar skapat en besvärlig situation i skolan. Gruppstorleken på klasserna har ökat och antalet 
vuxna i skolan har minskat.3 Detta bidrar också till att så många fler nu inte klarar av vanlig skolgång 
utan skrivs in i särskolan. Det är numera inte heller ovanligt att elever med skolsvårigheter snabbutreds 
först i grundskolans sista årskurs för att sedan placeras i Gymnasiesärskolan. Den förklaring som ofta 
anges är att detta sker av praktiska skäl. En diagnos anses vara elevens sista chans att erhålla hjälp.4 I 
gymnasiesärskolan finns mer resurser i form av specialpedagoger och speciallärare.5 För att beredas en 
plats gymnasiesärskolan krävs att eleven får en diagnos. 6
 
I Sverige har Carlbeck-kommittén på regerings uppdrag undersökt den svenska utbildningen för barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.7  Med utvecklingsstörning menas ett intellektuellt eller 
kognitivt funktionshinder. Den benämning som Carlbeck-kommittén förordar är ”barn, unga 
respektive vuxna med utvecklingsstörning”. Det motiverar kommittén med att det är personen bakom 
funktionsstörningen som skall vara i fokus, och inte handikappet. 
   
I sitt slutbetänkande drar kommittén upp riktlinjerna för den framtida särskoleundervisningen. Här 
beskrivs visionen av en framtida skola för alla och strategier för hur integreringen skall genomföras. 
Här presenteras också inkluderingsbegreppet. I begreppet inkludering markeras att ingen individ skall 
föras in och anpassas till ett givet sammanhang utan begreppet förutsätter ett aktivt deltagande från 
individen själv. 8

 
Det är skolan som skall förändras för att passa alla elever, inte eleverna som skall anpassas till skolan9  

 
Betänkandet speglar dagens syn på personer med utvecklingsstörning och kan sammanfattas med ett 
förslag om ökad integrering av dessa elevgrupper i den vanliga skolan. Målet är att så småningom få en 
fullständig integrering av alla elever i en skola avpassad för alla, en skola för alla.10

 
Vi tar ställning för en skola och en vuxenutbildning som genom samverkan arbetar för en ökad inkludering 
av barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning i gemensamma verksamheter och aktiviteter11

 

                                                 
1 SOU 2003:35 För den jag är- om utbildning och utvecklingsstörning s 77, Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004)  Den 
stora utmaningen s 27, Tössebro (red)(2004) Integrering och inkludering (red) s 104 
2 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) Den stora utmaningen s 20, 181f 
3 SOU 2003:35 s 143, Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004)  s 216 
4  Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 24 
5 Speciallärarutbildningen upphörde under 1990-talet men en ny speciallärarutbildning kommer inom kort. 
6 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 20, 133
7 Carlbeck-kommittén har tagit sitt namn efter Emanuella Ottiliana Carlbeck som var en kvinnlig pionjär inom 
undervisningen av elever och unga med utvecklingsstörning i Sverige under 1800-talet.  
8 SOU 2004:98 För oss tillsammans- om utbildning och utvecklingsstörning 
9 SOU 2003:35 s 29, s 33 
10 Ibid. s 21 
11 SOU 2004:98 s 76 
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Magnus Tideman skriver i Carlbeckskommitténs betänkande om hur samhällets värderingar och 
attityder till personer med utvecklingsstörningar och andra handikapp har ändrats under årens lopp.12  
 
I de svenska styrdokumenten för skola och särskola uttrycks idag en politisk vilja att skapa en skola 
anpassad för att klara att möta alla elever i framtiden i en skola för alla.13 Tanken är att alla resurser 
skall samlas inom en enhetlig skola där alla elever är delaktiga utifrån sina individuella förutsättningar. 
Detta innebär att elever som exempelvis nu går på gymnasiesärskola skall inkluderas i den vanliga 
gymnasieskolan. Det har redan gjorts försök att påbörja detta inkluderingsarbete runt om i Sverige. 
Det finns både olika sätt att genomföra sådana inkluderingsförsök och också olika grader och typer av 
inkluderingar. 14 Förespråkarna för en skola för alla utgår från en samhällsorienterad syn där de sociala 
sammanhangen sätts i fokus. Det är inte individen som skall förändras, utan organisationen, i detta fall 
skolan, som skall anpassas för eleverna och deras individuella behov. I den senaste skoldebatten går 
vissa forskare ännu längre och menar att skolans aktörer måste se dessa elever som en positiv resurs i 
skolan för att en skola för alla skall kunna genomföras helt ut.15

 
I dagens särskoledebatt är ett av de ämnen som hetast diskuteras om vi skall bygga en skola för alla 
eller i stället värna och stärka särskolan. Förespråkarna för att särskilja de olika skolformerna och värna 
om särskolan menar att det finns en anledning till att elever med funktionshinder behöver särskilda 
skolor och särskilt stöd för att kunna utvecklas. Varje elev har särskilda svårigheter som är specifika för 
individen och därför måste undervisningen vara individuellt anpassad för var och en av dem. Att gå i 
en liten grupp på en skola anpassad för deras behov och med specialpedagoger utbildade för att kunna 
möta dessa elever på bästa tänkbara sätt anses då vara en av grundförutsättningarna för att lyckas med 
sitt uppdrag. 16 I en framtida skola för alla kommer särskoleeleverna att spridas ut i vanliga klasser. Då 
specialpedagogerna skall räcka till alla elever med svårigheter som idag går i vanlig skola anses risken 
stor att skolans resurser används till de grupper av elever som ropar högst, dvs. där resursstarka 
föräldrar och gruppintressenter finns. Detta skulle innebära att de som behöver mycket hjälp skulle 
åsidosättas på grund av sitt handikapp och med det följande svårigheter att göra sin stämma hörd.17 
Forskare varnar också för att ekonomin styr alltmer och menar att om blir det ytterligare nedskärningar 
kommer det inte att finnas råd att sätta in resurser för stötta alla som behöver det inom den vanliga 
skolan. De anser att det är bättre behålla den gamla särskolan och kämpa för mer resurser för de elever 
som har funktionshinder och/eller funktionsstörningar.18  
 
En tidigare genomförd studie inom gymnasiesärskolan 2006, visade att då inkluderingen är helt 
genomförd, kommer den här elevgruppen att bli alla lärares gemensamma ansvar. 19 Det är inte längre 
en fråga om detta kommer att ske utan snarare en fråga om när. Det innebär att samtliga lärare som är 
eller kommer att bli verksamma inom skolans område borde ha ett intresse av att informera sig om 
den pågående inkluderingsprocessen. Av den anledningen har jag valt att undersöka ett pågående 
inkluderingsprojekt för att mer ingående se hur det fungerar.  

1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att göra en formativ utvärdering av ett pågående 
inkluderingsprojekt utifrån lärares synvinkel för att belysa svårigheterna med praktiskt 
inkluderingsarbete och även utifrån detta bidra till utveckling av projektet.  

                                                 
12 Tideman Magnus, ”Synen på avvikande barn och på särskolan över tid” artikel i SOU  2003:35, bilaga  4, s 275 ff 
13 SKOLFS 1994:2, Lpf 94 samt  Skolverket Kursplaner för GySär2002  
14 Tössebro (red)(2004) Integrering och inkludering s 101f, Gustavsson A (red) (2004) Delaktighetens språk s 67f  
15 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 31 
16 Tideman i SOU 2004:98 s 83,  
17 Gustavsson, A (red) (2004) s 133 
18 SOU 2003:35 s155  
19 Hallman, Eva (2006) Vilka pedagogiska kompetenser krävs i gymnasiesärskolan? s 19 
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1.3 Frågeställningar 
• Vad är styrkor respektive problem med projektet?  
• På vilket sätt är gymnasiesärskoleeleverna delaktiga i de andra gymnasieskolorna? 
• Finns det sammanhang där de inkluderade eleverna har högre respektive lägre grad av 

delaktighet?  
• Kan projektets målsättning, ”en skola för alla”, förverkligas?  
• Är målsättningen ”en skola för alla” över huvud taget önskvärd att genomföra? 

 

1.4  Metod  

1.4.1 Metodteori och metodval 
Inspirerad av Patel & Davidssons och framförallt Kvales analys och beskrivning av den kvalitativa 
forskningsintervjun med dess kunskapssyn har jag valt att utgå från den kvalitativa halvstrukturerade 
intervjuformen med öppna frågor som undersökningsmetod. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun beskriver Steinar Kvale i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun.20 
Denna intervjuform definieras av Kvale som ett professionellt fört samtal där informantens livsvärld, 
dvs. de uppfattningar, förhållningssätt och verklighet den intervjuade upplever och befinner sig i, skall 
beskrivas. Liksom Patel & Davidson anser Kvale att intervjun är en mellanmänsklig relation och att det 
är viktigt att förhålla sig öppen för de subjektiva värderingar och oväntade situationer som kan uppstå 
under intervjun. Det är i dessa situationer det också kan hända att betydelsefulla upptäckter kan göras. 
Det gäller att också att försöka bevara nyanserade beskrivningar från informanten skriver Kvale.  
 
Runa Patel och Bo Davidson beskriver olika sätt att insamla material och genomföra undersökningar 
utifrån olika vetenskapsteorier i boken Forskningsmetodikens grunder.21 De menar att informanten och 
intervjuaren båda två är såväl deltagare som medskapare i ett gemensamt samtal. Intervjuaren hjälper 
till att föra samtalet framåt så det blir ett sammanhang men måste tänka på att inte försöka hjälpa 
informanten att formulera svaren och att vara medveten om att det inte finns rätta eller sanna svar på 
frågorna utan att behålla en öppenhet för vad intervjun kan leda till. 
 
Fördelen med den kvalitativa forskningsintervjun är att informantens tankar och idéer kring olika 
frågeställningar ventileras på ett djupgående sätt. Vid planering av intervjuerna har också strukturen 
betydelse. Dels kan den kvalitativa intervjun genomföras helt ostrukturerad dvs. inga i förväg bestämda 
frågor finns utan endast forskningsområdet presenteras omkring vilket intervjuaren för ett samtal med 
informanten om olika aspekter. Den andra formen kallas strukturerad intervju med i förväg bestämda 
detaljerade frågor. Den vanligaste intervjuformen inom kvalitativ forskning anser Kvale den 
halvstrukturerade intervjun vara, dvs. en kombination av de olika metoderna. En struktur av öppna 
frågeställningar medför att samtalet mellan informanten och intervjuare blir det centrala, ett samtal 
under vilket en ökad förståelse och nya insikter kan växa fram både för intervjuare och för informant. 
Denna form av intervju anser jag passar bra för min undersökning.  
 
Det är viktigt att vara medveten om faran av att utelämna viktiga aspekter eller lägga för stor vikt vid 
vissa aspekter eller frågor ur det empiriska materialet. Ett medvetet användande av ett subjektivt 
perspektiv behöver däremot inte nödvändigtvis resultera i en negativ snedvridning menar Kvale. Ett 

                                                 
20 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s 125 
21 Patel Runa & Davidson Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder 
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sätt att undvika en sådan negativ snedvridning, anser jag, är att försöka balansera de olika aspekterna 
mot varandra, och att låta informanterna få ett stort utrymme i redovisningen av resultatet. Det blir en 
utmaning att försöka hålla allt ovanstående i åtanke och att vid den slutliga analysen av det empiriska 
materialet verkligen lägga tyngdpunkten på forskningsfrågeställningarna och ta stöd av 
undersökningssyftet. Anser vi att kunskap är en spegling av den objektiva verkligheten äger frågan om 
validitet största vikt. Kvale, och här delar jag hans synsätt, uppfattar kunskapen mer som en social 
konstruktion. Då förskjuts synen på validitet från observation av en social värld till att vara en 
kommunikation i samtal och interaktion med den sociala världen.22

1.4.2 Urval och tillvägagångssätt 
Med utgångspunkt från mitt metodval har jag valt att koncentrera mig på ett begränsat antal 
informanter och deras synpunkter. Antalet intervjupersoner är sex stycken. Urvalet av lärare har gjorts 
utifrån kriteriet att olika yrkesgruppers synsätt skall speglas i undersökningen. En kärnämneslärare 
samt en karaktärsämneslärare från vardera tre skolor har intervjuats. 
 
Jag har försökt bryta ned syfte och frågeställningar till hanterbara och konkreta intervjufrågor.23 
Intervjufrågorna är ämnade att endast vara en inkörsport till en dialog mellan intervjuare och 
informant. Återkoppling kan också ske direkt genom att summera varje frågeställning och fråga 
informanten om svaret är rätt uppfattat. På så sätt kan missförstånd rättas till och förtydliganden ske 
fortlöpande under intervjun. Intervjuerna är mellan 45 och 65 minuter långa och utfördes avskilt i 
respektive skolas lokaler. Intervjuerna dokumenterades via minidiskspelare Vid ett tillfälle visade det 
sig att utrustningen inte fungerade korrekt, den intervjun fick skrivas ned för hand med hjälp av 
löpande anteckningar. Intervjupersonerna har efter genomförd intervju fått möjlighet att läsa igenom 
sin intervju och inga felaktigheter påpekades därvid. Samtliga utskrifter och inspelningar förvaras hos 
författaren. 

1.4.3 Etiska ställningstaganden 
Före intervjuerna fick alla som skulle intervjuas ett brev via e-mail. 24 I brevet blev intervjupersonerna 
(informanterna) upplysta om att de forskningsetiska anvisningar och föreskrifter som gäller vid 
Högskolan Dalarna har följts.25 Efter intervjun har informanterna fått ta del av utskrift från intervjun 
för godkännande. I brevet till informanterna beskrivs undersökningens syfte i allmänna ordalag. Skälet 
till detta är att försöka vidmakthålla en öppenhet i intervjuerna så att inte eventuell förförståelse om 
syftet med undersökningen ska påverka informanternas svar.  
Underlaget för intervjuerna är de intervjufrågor som har använts mest som en inledning på samtalet 
och en kontroll på att inte någon viktig frågeställning skulle glömmas bort, och inte för att i detalj 
strukturera intervjun. 26  

1.4.4 Informanternas skolkontext 
Inkluderingsprojektet i undersökningen startade som en försöksverksamhet mellan de tre 
gymnasieskolorna (fingerade namn) Björkskolan (gymnasiesärskola). Almskolan (vanligt gymnasium 
med yrkesinriktade nationella program exempelvis hotell o restaurang, bygg mm), Lindskolan (vanligt 
gymnasium med yrkesinriktade nationella program el, fordon mm) Syftet är att inkludera 
gymnasiesärskolans verksamhet i de andra gymnasieskolorna. I ett första steg och som delmål angivet i 
planeringens aktivitetsplan innefattar detta att dela lokaler.27 Undersökningens gymnasiesärskola har nu 
                                                 
22 Kvale (1997) s 268 
23 se bilaga 2 
24 se bilaga 3 
25 Vetenskapliga rådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  2007-01-05 
26 se bilaga 2 
27 se bilaga 1 
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elever som går vissa program placerade i de andra skolornas lokaler. Eleverna har gemensam matsal 
och samlingslokaler, men gymnasiesärskolans elever har egna klassrum och utrymmen. I nästa steg är 
tanken att personalen från de tre skolorna skall jobba tätare tillsammans. Därefter finns flera olika 
tänkbara strategier för att inkludera gymnasiesärskoleeleverna med eleverna i vanliga gymnasieskolan. 
Slutligt mål är enligt riktlinjerna för den s.k. Carlbeckskommitténs betänkande, en skola för alla. 
 
Alla de tre skolorna som ingår i studien kan sägas ha en praktisk kunskapskultur, där handens kunskap 
värdesätts likvärdigt med teoretisk kunskap, ett synsätt som återfinns hos t.ex. Bernt Gustavsson 
teorier.28 En prägling av yrkesskola med tyngdpunkt på traditionellt manliga yrken kännetecknar 
Lindskolan. Skolan är ett gymnasium där många lärare finns kvar från den tiden skolan var en ren 
yrkesskola. Yrkesskolan hade förr huvudsakligen manliga verkstadsämnen och bedrev yrkeskurser för 
blivande svetsare, elektriker, fordonsmekaniker med flera. En förhållandevis stor andel pojkar är elever 
även idag. Hantverkskunskaper anses här bland både lärare och elever lika mycket värda eller till och 
med mer värda än de teoretiska kunskaperna. Att hantverkskunnande är värdefulla kunskaper präglar 
skolkulturen även vid de andra två skolorna; Björkskolan (gymnasiesärskolan) och Almskolan. Här är 
dock blandningen mellan kvinnliga och manliga lärare mer jämn, likaså är fördelningen bland eleverna i 
flickor och pojkar mer jämn, dock något olika fördelat vid de olika programmen. Exempelvis har 
handelsprogrammet å ena sidan flest kvinnliga lärare och elever, å andra sidan finns byggprogrammet 
med övervägande manliga lärare samt elever. Björkskolan är gymnasiesärskola, skolkulturen kan här 
anses präglad av både en praktisk kunskapskultur och en omsorgskultur.29  
 

1.5 Forskningsgenomgång och teoribakgrund 
Under denna rubrik redovisas kortfattat den teoretiska bakgrund som ligger till grund för både den 
genomförda undersökningen och diskussionen av undersökningens resultat.  
 
Utifrån aktuell forskning visar det sig inte helt oproblematiskt att realisera visionen om en skola för alla 
i dagens skola. Tvärtom tyder forskningen på att det finns både svårigheter på vägen mot en skola för 
alla och olika synpunkter på om det över huvud taget är möjligt, eller ens önskvärt, att sträva mot en 
sådan skola.30  
 

Å ena sidan talas det i den offentliga retoriken om ”En skola för alla” där alla barn, oavsett förmåga, 
förutsättningar och svårigheter skall vara välkomna. Å andra sidan präglas 1990-talet av ett uppsving för 
diagnostisering av avvikelser med därpå följande sortering och kategorisering av elever samt en mer 
segregerad skolvardag.31

 
På ena sidan i debatten står de som förespråkar det kompensatoriska perspektivet, som utgår från en 
individorienterad syn på att kunna kompensera individen för dennes brister. Utifrån detta perspektiv är 
det angeläget att värna och stärka särskolan för att på bästa sätt kunna hjälpa dess elever. På den andra 
sidan står de som förespråkar det kritiska perspektivet, som utgår från en samhällsorienterad syn där de 
sociala sammanhangen sätts i fokus. Det är inte eleverna som skall förändras, utan organisationen, 
skolan som skall anpassas för eleverna och deras individuella behov. Olikheterna skall ses som 
tillgångar istället för hinder eller problem.32

 
Farhågor för att den inkluderade särskoleverksamheten i en genomförd skola för alla, skulle bli 
tvungna att hävda sina särskilda behov och slåss om resurser i konkurrens med alla övriga grupper 
inom skolan skymtar idag också fram i debatten. Särskolans elever och deras anhöriga som utgör en 
                                                 
28 Gustavsson, Bernt (red) (2004) Kunskap i det praktiska s 43 
29 SOU 2004:98 s 18, Molin, Martin (2004) Att vara i särklass s 101, Hallman (2006) s 16 
30 Tössebro (red)(2004) s 119 
31 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 227 
32 Ibid. s 225 
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resurssvag grupp då det gäller att ställa politiska och ekonomiska krav skulle i en sådan konkurrens få 
svårt hävda sina rättigheter framförallt i ekonomiskt kärva tider. Detta inte bara gentemot andra elever 
som har svårigheter i skolan och därför skulle tänkas lägga beslag på hjälp och stöd från exempelvis 
specialpedagoger och andra resurser utan också i faktisk ekonomisk konkurrens med alla övriga 
intressegrupper inom skolan. I sig är också en inkluderande verksamhet ofta billigare än en 
segregerad.33

 
Att inkludering faktiskt inte passar alla elever hävdas också i dagens debatt. 
Enligt Tranquist är avståndet långt mellan välmenande ideologier och dagens verklighet inom skolans 
värld. 34 Claine Sainsbury som intervjuat personer med Aspergers syndrom och själv har Aspergers 
menar att inkludering liksom normalisering mer handlar om politisk ideologi än om vad personer med 
detta syndrom faktiskt behöver för sitt lärande i den praktiska verkligheten. När den sociala 
gemenskapen i en skola för alla ses som överordnad den enskilde elevens behov av avskildhet uppstår 
en konflikt. Tranquist menar att Carlbeckkommittén beskriver en skola för alla där de bakomliggande 
värderingarna är tydliga, där höga krav ställs på undervisningens kvalitet, personalens och ledningens 
kompetens och organisationens resurser. Undervisning av elever med olika funktionshinder diskuteras 
ofta idag som om denna skola redan finns, vilket kan få förödande konsekvenser för elever med 
exempelvis Aspergers syndrom anser Tranquist.35 Detta syndrom medför nämligen att det ofta är just 
den sociala gemenskapen som är elevernas största och mest konfliktbetonade handikapp. En 
inkludering i en skola för alla kan alltså för en sådan person vara en traumatisk upplevelse som kan få 
allvarliga konsekvenser för personens identitetsutveckling. 36   
 
Olika tendenser på hur skolorna faktiskt arbetar kan tydligt ses i dagens samhälle. Dels finns ett tydligt 
ökat sorterande och kategoriserande av elever hos vissa skolor och dels finns en tydlig strävan efter att 
uppfylla styrdokumentens mål, en skola för alla, hos andra skolor.37 Olika förhållningssätt kan urskiljas, 
exempelvis forskare som ur ett individperspektiv, det kompensatoriska perspektivet, menar att 
individen och dennes behov måste komma i första hand. En stärkning av de särskilda skolformer som 
ser till varje individs behov är lösningen, dvs. särskolan skall värnas och stärkas. En annan strategi 
representeras av forskare som ur ett kritiskt samhällsperspektiv anser att den sociala gemenskapen är 
viktigast. Styrdokumentens strävan mot en skola för alla är helt i linje med vad dessa forskare anser 
gagna både dessa elever, men även hela samhället och alla dess medborgare. Skolan skall anpassa sig 
efter eleverna och deras individuella behov i stället för tvärtom.38  
 
Det finns en glidande skala i hur inkluderingen av eleverna kan arrangeras, alltifrån att en klass delar 
lokaler med vanliga gymnasieskolan till att enskilda elever fullständigt ingår i en gemenskap i samma 
klass som övriga elever. Hur kan vi då mäta om eleverna är inkluderade eller ej, eller hur mycket 
inkluderade de är i verksamheten? Ett vanligt synsätt idag är att mäta inkluderingsgrad utifrån elevens 
egen upplevda grad av delaktighet.39 Nilholm påpekar också att det språkbruk, diskurs som används av 
allt ifrån skolmyndigheter, forskare och politiker till personal verksamma inom skolan speglar hur vi 
ser på de olika begreppen. Talar vi idag i allmänhet om undervisning av mångfalden eller talar vi i 
stället om normaliteten och hur vi skall förhålla sig till dem som avviker från den?40 Det är i dagens 
kontext vanligast att utgå från det normala och tala om de kategorier, det vill säga de grupper, som 
skall inkluderas. 
                                                 
33 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 244 
34 Sainsbury 2000 s 42 enligt Tranquist, Helene artikel på hemsidan pedagogiskt perspektiv (2006) 
http://www.pedagogisktperspektiv.se/ppartiklar/en_skola_for_alla.pdf 2007-01-05
35 Tranquist (2006) 
36 Tranquist (2006)  
37 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 227, SOU 2003:35 s 143 
38 SOU 2003:35 s 29, s 33 
39 Gustavsson, A (red)(2004) s 65ff 
40 Nilholm, Claes (2006) Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” s 32 
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Sättet som en kommun organiserar skolverksamheten kan i sig också vara mer eller mindre 
inkluderande/exkluderande. Exempelvis om det krävs diagnos för stödinsatser eller inte, hur den 
pedagogiska stödverksamheten är organiserad och så vidare. 

1.5.1 Mångfald 
Den semantiska betydelsen av ”mångfald” beskrivs i Svenska Akademins Ordlista som en mängd enheter. 
41 På engelska motsvaras ordet mångfald av ordet diversity vilket också kan betyda olikheter.  Detta 
begrepp ingår även som en del av mångfaldsbegreppet.  

 
I Sverige blev mångfaldsperspektivet ett känt begrepp då regeringens proposition Sverige, framtiden och 
mångfalden presenterades 1997. Här fördes mångfaldsperspektivet fram som en politisk strategi och det 
var då främst aktuellt i samband med den svenska arbetsmarknadspolitiken och de då pågående 
försöken att inkludera eller integrera invandrargrupper i den svenska kulturen. 42    
 
Numera är mångfaldsperspektivet ett etablerat begrepp både inom forskning och inom samhällspolitik. 
Mångfald är även ett begrepp som förekommer frekvent i dagens politiska debatt vilket speglas i 
aktuella styrdokument och politiska ställningstaganden i betänkanden och propositioner. Mångfald är 
även aktuell inom den svenska mediedebatten. Däremot speglas inte pågående mångfaldsdebatt i 
aktuell forskning och diskussioner inom de akademiska disciplinerna på samma frekventa sätt anser De 
Los Reyes i Mångfald och differentiering (2001)43 En av orsakerna kan vara att ett tvärvetenskapligt 
förhållningssätt inte har haft någon egen plats i samtida forskning. Så länge vi ser individerna i 
samhället som tillhörande olika grupperingar med sinsemellan olika behov, egenskaper och intressen är 
det svårt att närma sig varandra på ett fördomsfritt sätt. Det är då lätt att se till exempel de 
funktionshindrade som en grupp svagare och mer utsatta än andra. Då uppstår två problem anser De 
Los Reyes. Dels får vi en majoritetsgrupp samt en grupp som tillhör de andra. Dels ser vi inte att de 
enskilda individernas behov inom gruppen kan se mycket olika ut och skilja sig mer från varandra 
inom gruppen än om de jämförs med individer ur andra grupper. Kategoriseringen skymmer de 
verkliga problemen då vi tenderar att snarare se våra egna förutfattade meningar om gruppen än att 
verkligen se den enskilde individen som ingår däri. 
 
Leili Falsafi talar om mångfaldsuppdraget utifrån aspekten att det är av största betydelse om det är ett 
påtvingat eller självvalt uppdrag. 44 Hon menar att samhällets idag marginaliserade grupper kommer att 
fortsätta att vara marginaliserade om vi inte förstår sambandet mellan samhällets värderingar (som 
uttrycks i bland annat lagar och styrdokument) och de normer som den enskilda människan har och som 
inte förändras så snabbt över tid. Arbetet med att implementera samhälleliga värderingar såsom 
demokratibegrepp och mångfaldsarbete går aldrig fortare än vad de som gasar och de som bromsar 
tillsammans åstadkommer. För om några gasar mer, leder det till att andra bromsar ännu mer, 
resultatet blir ett upptrappat ställningskrig med mycket debatt men lite praktisk handlingskraft. Oavsett 
om detta ligger på ett omedvetet plan eller inte, så måste den inre övertygelsen hos individen tas på 
största allvar om ett förändringsarbete skall kunna ske. Falsafi talar också om vikten att inkludera 
individer istället för att inkludera kategorier, det är två helt olika sätt att förhålla sig till mångfald och 
inkludering.45

 

                                                 
41 Svenska Akademins Ordlista (2006) 

42 SOU 1997/98:16. Inrikesdepartementet (1997) Sverige, framtiden och mångfalden – från invandrarpolitik till 
integrationspolitik. 
43 De Los Reyes, P. (2001) Mångfald och differentiering: diskurs, olikhet och normbildning inom svensk forskning och 
samhällsdebatt. 
44 Falsafi, Leili (2004) På tal om mångfald samt Föreläsning 2006-12-12 Uppdrag mångfald - Påtvingat eller 
självvalt? Kopparbergets Konferens i Falun (arr. SENSUS) 
45 Falsafi (2004) s 73 
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Hans Ingvar Roth diskuterar det mångkulturella samhället i dag där mångfalden ofta beskrivs inte bara 
som en praktisk nödvändighet, utan också som ett samhällsideal. Människan har en grundläggande rätt 
till autonomi och individen har rätt till individuell frihet och delaktighet i samhällsgemenskapen inom 
samhällets mångkulturella ramar. Han menar dock att det finns kritik mot den alltför idealiserade 
positiva bilden av det mångkulturella samhället. Mångfald som samhällsideal kan leda till konflikter 
menar Roth. Då en individ som identifierar sig med en viss kultur praktiserar normer och sedvänjor 
kan det uppstå konflikter med andra grupper som har andra normer. Frågan är alltså hur de olika 
kulturerna kan lösa dessa konflikter inom det gemensamma samhällets ramar. En annan kritik är att 
förespråkarna för mångfaldsidealet inte tillräckligt har uppmärksammat de moraliska dilemman som 
hänger samman med det mångkulturella samhället. Hur förhåller sig en kulturpluralist till exempelvis 
kvinnlig omskärelse, eller patriarkaliska kulturer? Frågan är också vem som avgör vad som är 
acceptabelt eller inte, och hur detta kan avgöras på ett sätt som inte är godtyckligt.46

 
Mångfaldsbegreppet används alltså på olika sätt beroende på vilken diskurs vi betraktar.  
En viktig aspekt i sammanhanget är också att inte förbehållslöst utgå från att individens ökade 
delaktighet och inkludering är något enbart positivt och helt oproblematiskt. Någon kritisk diskussion 
av den politiska innebörden av delaktighetsbegreppet har tidigare knappast förekommit i Sverige. På 
senare tid har viss kritik framförts, bland annat av två franska handikappsforskare, Ebersold och 
Stiker. De menar att i förlängningen kan den delaktighet, som förutsätter en egen interaktivitet och 
betonar individens eget ansvar, också leda till att ansvaret förskjuts från välfärdssamhällets till 
individens eget ansvar för att få det stöd och service som han/hon behöver för att kunna leva som alla 
andra.47

1.5.2 Normalitet 
Inom den svenska handikappolitiken har de olika begreppen haft en både historisk och 
innebördsmässig utveckling. 
I och med att mångfaldsbegreppet vunnit mark inom samhälle, politik, media och forskning har frågan 
om normalitet ändrat fokus. Magnus Tideman beskriver tre olika synsätt på vad normalitet egentligen 
är. Statistisk normalitet betyder snarast det genomsnittliga, det vanliga eller normaltillståndet. 
Normalitet bedöms utifrån en normalfördelningskurva med medelvärde och standardavvikelse.48 Det 
andra synsättet utgår från de värderingar som är representativa i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. 
Detta synsätt kan kallas för normativ normalitet. Synen på en individ som normal då den är frisk dvs. 
inte är sjuk eller på annat sätt avviker från det normala kan kallas för individuell eller medicinsk 
normalitet. 
De olika synsätten får också som resultat olika perspektiv och synsätt på vad som bör göras, vilket 
resulterar i motsvarande olika strategier för att åstadkomma en önskvärd utveckling. 
I det första fallet med statistisk normalitet anses att det inte är individen som skall förändras, botas 
eller anpassas utan att omgivningen skall förändras och anpassas så att livsvillkoren blir så lika som 
möjligt för de olika individerna. I det andra fallet, normativ normalitet, är strävan att nå det som anses 
normalt i betydelsen önskvärt i det samhälle och tid vi befinner sig. I dagens västerländska kultur kan 
till exempel en hög intellektuell förmåga vara ett exempel. I det sista synsättet, medicinsk normalitet, är 
utgångspunkten att individen är avvikande och skall förmås att bli mer normal vilket kräver någon 
form av medicinsk eller annan behandling. Den onormale skall tränas i att bli så normal som möjligt. 
 
Normaliseringsprincipen kom också att introduceras i Sverige under 1960-talet och beskrevs som en 
strävan efter det normala. Institutionerna erbjöd personer med exempelvis utvecklingsstörning sämre 
förutsättningar och livsvillkor än de som de övriga samhällsmedborgare hade ansågs det. 
Välfärdsstatens ideal om solidaritet, rättvisa och jämlikhet avspeglas i denna princip. Denna princip 
                                                 
46 Roth, Hans Ingvar (1996) Mångfaldens gränser s 69 f 
47 Gustavsson, A (red)(2004) s 21 
48 Tideman i Gustavsson, A (red)(2004) s 120 
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formulerades 1969 av Nirje i boken Normaliseringsprincipen.49 Normaliseringsprincipen omsatt i 
praktiken innebar en strävan att förändra institutionerna. För att likna det övriga samhället gjordes 
anstalterna mer hemlika med förväntningarna att de funktionshindrade också skulle kunna leva ett mer 
normalt liv där. Det visade sig dock snart att det var svårt att åstadkomma några djupgående 
förändringar inom institutionernas befintliga ramar. Istället höjdes röster för att avveckla anstalterna 
och integrera de funktionshindrade i det vanliga samhället med rätt att bo bland alla andra 
samhällsmedborgare. De öppna omsorgerna utvecklades också under denna tid i linje med denna 
princip och även som en praktisk följd av avvecklingen av befintliga anstalter och institutioner. 
 
En viss kritik av normaliseringsprincipen som alltid eftersträvansvärd framför Tideman. Han menar att 
det exempelvis är normalt att människor i dagens samhälle upplever stress, ensamhet och rotlöshet. 
Detta är emellertid inte eftersträvansvärt för någon, allra minst personer med omfattande 
funktionshinder.50 Det normala är alltså inte alltid eftersträvansvärt!  

1.5.3 Integrering, inkludering eller delaktighet 
På slutet av 1960-talet var handikappsdiskussioner livligt debatterade inom både media och forskning. 
Välfärdsproblematik eller segregering var de två huvudsakliga förklaringsmodellerna. De handikappade 
ansågs vara en bortglömd och försummad del av välfärdssamhället och de utsattes för orättvisor och 
förtyck. Lösningen var att de segregerade skulle bli införlivade i gemenskapen. De begrepp som 
användes var integrering respektive segregering.  Integreringsprincipen blev också ett officiellt mål för 
den svenska handikappolitiken. Dåtidens integreringsbegrepp motsvarade närmast dagens sociala 
delaktighetsbegrepp enligt Gustavsson51.  
 
Häremellan förekommer dock tidsmässigt ytterligare två begrepp som motsvarar integrering respektive 
segregering nämligen inkludering respektive negationen exkludering. Innebörden av ordet integrering 
hade enligt Gustavsson mer och mer fått laddningen av att innebära att åtgärder skulle vidtas, så att 
själva begreppet i sig kom att peka ut vissa individer som ett slags föremål för åtgärder och insatser. 
Detta skapade ett nytt utanförskap baserat på själva identifieringen av individen som tillhörande en 
avvikande grupp i behov av åtgärder. De stod så att säga utanför den självklara delaktigheten i 
gemenskapen. För att komma bort från denna begreppsproblematik infördes under 1990-talet det 
internationella begreppet inclusion. I Carlbeckskommitténs betänkande beskrivs hur inclusion blev ett 
officiellt antaget begrepp vid Salamancadeklarationen 1994.52 Den svenska översättningen är inkludering 
och substantivet av verbet inkludera som betyder innesluta, innefatta, låta ingå som en del i en viss 
grupp.53 Inkludering är följaktligen motsatsen till exkludering. 
 
I detta arbete har jag, i likhet med flertalet svenska forskare idag, valt att använda både begreppen 
inkludering och integrering utifrån definitionerna ovan för att beskriva en individs olika grad av 
innefattande i ett socialt sammanhang samt begreppet delaktighet för att beskriva individens 
upplevelse av detsamma.  
 
I begreppet inkludering betonas det sammanhang i vilket integrationen äger rum. Inkludering beskriver 
den sociala delaktigheten och exkludering blir då ett sätt att beskriva utanförskapet.54 
Inkluderingsbegreppet har internationellt använts sedan slutet av 1980-talet, exempelvis i USA, och där 
i betydelsen av att hög kvalitet inom specialundervisning likställs med hög kvalitet på undervisningen 
för alla elever.  

                                                 
49 Nirje, Bengt (2003) Normaliseringsprincipen s 163 f 
50 Tideman i Gustavsson, A (red)(2004) s 126 
51 Gustavsson, A (red)(2004) s 19 
52 SOU 2003:35 s 33. 
53 Nationalencyklopedin 2006 
54 Gustavsson, A (red)(2004) s 20 
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Inga-Lill Vernersson är en känd profil inom specialpedagogiken.55 Hon beskriver i sin bok 
Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv att det är svårt för lärare som inte har tillräcklig kunskap om 
de specifika problem som integrerade elever med behov av särskilt stöd har. Här måste ett samarbete 
påbörjas och tillräckligt med resurser avsättas för att lösa problemet menar hon. Vernersson skriver att 
inkluderande undervisning i Sverige idag håller sig relativt väl framme i en internationell jämförelse och 
ser en möjlig förklaring i det demokratiska förhållningssättet mellan lärare och elev i den svenska 
undervisningsmodellen.56   

 
En något annorlunda bild av hur den vanliga gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverkar ger 
Carlbeckskommittén 2003. I deras undersökning av gymnasiesärskolornas organisation i Sverige 
konstateras visserligen att gymnasiesärskolan och vanliga gymnasieskolan är knutna till varandra i de 
flesta av landets kommuner, men att gymnasiesärskolan har egna separata skolbyggnader i närmare en 
fjärdedel av kommunerna. Samverkan mellan skolorna sker inte heller i någon högre grad, oberoende 
av den lokalmässiga integreringen. Den samverkan som finns gäller främst lokaler och mellan 
personalgrupper. 57   
 
Handikappsperspektivet med dess fokusering på miljön omkring personen med funktionshinder finns 
kvar i WHO: s internationella klassifikation 2001 men benämns här participation, som på svenska 
översattes till delaktighet.58 Här beskrivs och mäts individens delaktighet utifrån dess individuella 
funktionsproblematik, ett individuellt delaktighetsbegrepp. Det sociala delaktighetsbegreppet är ett mer 
använt begrepp inom den svenska handikappolitiken. Här är utgångspunkten graden av utanförskap 
från den sociala gemenskapen som den funktionsnedsatte tvingats till.59  
 
Inom dagens aktuella handikappolitik har delaktighetsbegreppet fått en central plats men 
inkluderingsbegreppet lever kvar jämsides. Delaktighetsbegreppet har en något annorlunda innebörd, 
här finns en betoning på interaktivitet dvs. individens egen aktivitet och medverkan för att lösa 
utanförskapsproblemet. Idag talas det om brukarens val och många olika privata vård- och 
omsorgsalternativ har vuxit fram i takt med att de funktionshindrade själva börjat ställt krav på 
individuell valfrihet och tagit egna initiativ för att förverkliga sina krav. 
 
Myntets baksida är att det system för välfärd som är aktuellt idag och som betonar individens ansvar 
att själv söka det stöd och de insatser som behövs, sviker de individer som av olika skäl inte kan eller 
orkar driva sina intressefrågor. Olika grupper av funktionshindrade har då olika förutsättningar att få 
det stöd de behöver. Faktorer som kön, ålder, etnicitet och klass får därmed ökad betydelse för hur 
man lyssnar på personerna och vilken genomslagskraft deras krav på förändringar får. Delaktighet 
uppstår i skärningspunkten mellan individen och samspelet med miljön. Hur delaktig en person 
upplever sig vara varierar därför beroende på situationen och personens tidigare erfarenheter. Även i 
vilken situation det upplevs vara viktigt att äga en hög grad av delaktighet spelar in. Detta varierar från 
individ till individ. Den här bedömningen måste alltså göras av personen själv, eftersom det handlar 
om självupplevd delaktighet.  
 
Delaktighet definieras ofta som en upplevd grad av inkludering eller integrering. I sin 
doktorsavhandling Att vara i särklass skriver Martin Molin om delaktighet och utanförskap i 
gymnasiesärskolan och här används begreppet just på detta sätt. Molin har gjort en studie om 
livssituationen för elever med funktionshinder. Intressant är att Molin fann att sambandet mellan 

                                                 
55 Vernersson (2002) s 23 
56 Vernersson, Inga-Lill (2002) Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv s 23 
57 SOU 2004:98 s 161 
58 Gustavsson, A (red)(2004) s 41 
59 Ibid. s 20 
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autonomi och upplevd delaktighet var speciellt stark på de fria aktiviteterna. Det är aktiviteter där inte 
alla förväntas delta, inga vuxna är med och deltagandet frivilligt. Jämfört med elever med eller utan 
funktionshinder är det just graden av autonomi som utgör den största skillnaden mellan grupperna. 
Eleverna utan funktionshinder skattade både sin autonomi och sin upplevda delaktighet i de fria 
aktiviteterna genomgående högre än de elever som hade någon form av funktionshinder.  
 
Det är också av intresse i sammanhanget att graden av handikapp i flera studier inte, som väntat, visat 
sig vara den största eller avgörande kriteriet på resultatet av upplevd delaktighet utan snarare har 
lärarens attityder och omgivningens villighet att träna elevens autonomitet dvs. självständighet och 
självkänsla visat sig ha störst betydelse för upplevelse av grad av delaktighet. 60  
 
En av Skolverkets experter på området är Claes Nilholm. I Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” 
utreder Nilholm de aktuella begreppens betydelse och vad forskarna i dagsläget kommit fram till. 
Nilholm beskriver också olika dimensioner av inkluderingsprocesser ur ett dilemmaperspektiv på den 
specialpedagogiska verksamheten. Dilemmat utgörs av skolans demokratiska strävan att ge alla elever 
samma sak samtidigt som undervisningen måste anpassas efter varje individs förutsättningar. Nilholm 
anser att detta dilemma ofta resulterar i olika metoder att särskilja eleverna, kategorisera, som i sig 
återföder inkludering/exkludering. Nilholm redovisar också för de olika kriterier som forskare 
uppmärksammat som viktiga faktorer för att inkluderingsprocesser skall uppstå. Nilholm har även 
gjort en översikt av argument för och emot inkludering. Sammanställningen kan sägas vara en 
komprimerad sammanfattning av var forskningen står i dagsläget. Han menar att denna typ av listor är 
historiskt tillfälliga, och inte statiska. Dagens argument står för dagens debatt, morgondagens argument 
står för morgondagens förändrade situation. Vem skulle idag komma på tanken att exempelvis göra 
listor om argument för och emot slaveri, undrar Nilholm.61

1.5.4 Nischteori 
Studier har visat att det finns vissa sammanhang, nischer, i vilka elever kan uppleva en stor delaktighet. 
Om detta lärandets situerade natur skriver exempelvis Roger Säljö.62 Mötet med många olika 
människor är en förutsättning för att förståelsen skall bli större för människors individuella olikheter. 
Många forskare anser att det är viktigt att skapa dessa möten eller sammanhang. Författarna Almqvist, 
Eriksson & Granlund menar att det är lärarnas uppgift att hjälpa eleverna hitta dessa nischer.63 I 
samband med att en elevgrupp inkluderas/integreras på en annan skola visar andra undersökningar att 
det samtidigt sker en identifikation av dessa elever som avvikande, en grupp utsatt för åtgärder. Detta 
kan i sig alltså få en motsatt effekt och resultatet blir mer exkluderande än inkluderande!64  
 
Enligt nischteorin samspelar en individ med sin omvärld utifrån sin egen tolkning av sammanhangets 
olika betingelser.65 Han/hon söker upp nischer som upplevs passa och strävar efter att få tillträde till 
nya sådana nischer. Här spelar utformningen av miljön stor roll eftersom miljön sätter de yttre ramarna 
för individen. Om det finns, eller inte finns, handikappvänliga entréer eller toaletter är ett exempel.  
Det är innanför dessa ramar det blir det möjligt, eller inte möjligt, för individen att bli delaktig i en 
verksamhet, i ett sammanhang. Vikten av att kunna skapa sådana möten beskrivs av flera forskare, 
bland andra Sträng & Dimenäs.66

I en studie av ett forskningsprojekt vid Mälardalens Högskola redogör exempelvis några forskare för 
en intressant aspekt där det konstateras att utmaningen ligger i att hitta användbara sammanhang för 

                                                 
60 Gustavsson, A (red)(2004) s 146 
61 Nilholm (2006) s 47 
62 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv s 141 
63 SOU 2004:98 s 122, Gustavsson, A (red)(2004) s 142 
64 Gustavsson, A (red) (2004) s 20, Nilholm (2006) s 20 
65 Gustavsson, A (red)(2004) s 142 
66 Sträng, Monica & Dimenäs, Jörgen ( 2000) Det lärande mötet s 30f 
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dessa elevgrupper.67 Det gäller för lärare och andra i närmiljön att hjälpa eleverna att hitta dessa nischer, 
dvs. sammanhang i vilka elever med funktionshinder får ett utrymme att utveckla sina förmågor i.  
Ett exempel kan vara de teater- och musikgrupper som växt fram och där funktionshindrade visat 
prov på sin förmåga på ett jämbördigt plan med jämnåriga som inte är funktionshindrade och rönt 
uppskattning i sin förmåga som artister i första hand snarare än på grund av sitt handikapp.  
 
Begreppet skolkultur beskriver exempelvis Gunnar Berg i Skolkultur – en nyckel till skolutvecklingen.68 
Med skolkultur menas att det finns vissa kännetecken eller förhållningssätt som skiljer olika skolor åt. 
Teoretisk kunskap värderas i vårt samhälle i allmänhet högre än praktisk kunskap. Statusen på ämnena 
är också traditionellt olika.69 Carlbeckskommittén konstaterar att särskolans skolkultur däremot 
traditionellt kännetecknas av sinnenas samspel och att fler intelligenser får komma till uttryck genom 
ämnesintegrering.70

 
Flera olika författare skriver om olika sorts praktisk kunskap i Bernt Gustavssons antologi Kunskap om 
det praktiska. De avhandlar bland annat kunskap i hantverk, måltidskunskap och musik. I en 
undersökning av en båtbyggarskola beskrivs hur ökad kunskap i det praktiska leder till ökad självkänsla 
hos deltagarna. Huvudsyftet med kurserna var från lärarnas sida i själva verket att eleverna skulle 
utvecklas och växa som människor.71 Samma strävan uttalar ledning och lärare inom 
gymnasiesärskolan i flera undersökningar. En av skolans främsta huvuduppgifter enligt läroplanen är 
också att främja ’människors harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar’72  
 
Den mest avgörande enskilda faktorn för en elevs kunskapsinhämtning har i ett flertal undersökningar 
visat sig vara just elevens egen självkänsla skriver Vernersson.73 Vernersson menar också att 
specialpedagogik inte enbart behöver handla om insatser för enskilda elever utan också kan ses i ett 
större sammanhang. Med stöd av specialpedagogisk kompetens kan arbetet i skolan inriktas på att 
eleverna blir så lite särskilda som möjligt. 
 
Inom skolans värld är skillnaden mellan integrering och inkludering tydlig skriver Helene Tranquist.74 
För att integrera en särskoleklass med klasser i en vanlig skola behövs i stort sett endast att lokaler i 
den mottagande skolan ställs till förfogande. Eleverna i den inflyttade klassen får anpassa sig till den 
skola de kommer till. När en elev med funktionshinder integreras i en vanlig klass förväntas på 
motsvarande sätt eleven anpassa sig till situationen. Inkludering ställer helt andra krav på den 
mottagande skolan att skapa samma förutsättningar för alla elever så att de känner sig som accepterade 
som en del av samma helhet det vill säga upplever en hög grad av delaktighet. Detta betyder att krav 
ställs på en skola anpassad för att möta varje enskild elevs individuella behov efter dess specifika 
förutsättningar. Att i detta sammanhang tala om inkludering istället för integrering betyder att fokus 
läggs på att hela skolsystemet måste förändras.75  
 
 
 

                                                 
67 Gustavsson, A (red)(2004) s 149-152 

68 Berg, Gunnar (2001) Skolkultur - nyckeln till skolans utveckling s 12  
69 Ellström, Per-Erik, Gustavsson, Bernt & Larsson, Staffan (2005) Livslångt lärande s 59 
70 SOU 2004:98 s 123 
71 Gustavsson, B (red) (2004) s 27 
72 Lpo 94 s 5 enl SOU 2004:98 s 121-122  
73 Vernersson (2002) s 23 
74 Tranquist (2006) 
75 Ibid.  
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En liknande slutsats gör Vernersson då hon konstaterar att skolverkets vision en skola för alla i 
förlängningen kräver att alla verksamma lärare i skolan skall kunna undervisa alla elever. Hon citerar 
Skolverket 

 
I detta perspektiv blir skillnaderna mellan specialundervisning och vanlig undervisning liten och i princip 
krävs att all lärarpersonal har till räckliga kunskaper för att undervisa alla barn.76

1.5.5 Skolutveckling  
I huvudsak grupperar sig åsikterna i skolutvecklingsfrågor efter två linjer. Här återkommer begreppen 
School improvement som en linje eller synsätt, samt School effectiveness som en annan. Förutsättningen för att 
förändringar skall ske är att det inte är enstaka händelser eller projekt utan tvärtom en process med 
mycket långsiktigt perspektiv. En förutsättning för att en varaktig förändring verkligen skulle ske 
ansågs enligt Schoolimprovement- förespråkarna vara den så kallade bottom-up effekten. Dvs. att all 
utveckling sker från gräsrostnivå, alltså utifrån upplevt behov från skolans elever och lärare. För att 
denna förändring skall bli skolutveckling krävs dels motivationen nedifrån dels uppifrån, dvs. att 
förändringen sker i linje med läroplan och andra styrdokument. Några företrädare för detta synsätt är 
Gunnar Berg och Hans-Åke Scherp. 77 De skriver i boken Skolutvecklingens många ansikten att det är 
utifrån lärares och elevers perspektiv som all skolutvecklingen tar sin början.  
 

Nylärande gynnas av att man skapar lärmiljöer som karaktäriseras av utmanande möten där olika perspektiv 
möts 78

 
En av företrädarna för School-effectiveness är Lennart Grosin.79 Han beskriver hur det vid flera 
forskningsstudier har visat sig att framgångsrika skolor hade en större effekt på elevernas studieresultat 
än andra variabler; social bakgrund, intellektuell kapacitet osv. Det visade sig också att det som 
kännetecknade en sådan framgångsrik skola var framförallt dess skolledning och lärares brinnande 
engagemang, höga förväntningar på eleverna och tydliga och klara regler. 80  
 
Ett atomistiskt synsätt på utvecklingsarbete beskriver exempelvis Ulf Blossing på följande sätt:81

 
Först planerar man för att genomföra ett förbättringsarbete och när man är klar med planeringen utför man 
det man har planerat.  

 
Här utgår man ifrån att arbetets olika delar påverkar varandra mekaniskt så att initieringsfasen 
automatiskt flyttas över till implementeringsfasen. Om däremot arbetet ses som en helhet till vilken 
processen hela tiden behöver återkopplas, kan vi tala om ett holistiskt synsätt på skolans 
utvecklingsarbete enligt Blossing. Detta senare synsätt är enligt Blossing ett villkor för att få projekt att 
fungera över initieringsfasen och bli ordentligt implementerat, då projektet skall, som han säger, 
genomsyra hela organisationen. 82 Projektet har då upphört som projekt och istället blivit en bestående 
del av skolkulturen. 
 

                                                 
76 Skolverket(1998) Elever i behov av stöd s 21 enl. Vernersson, Inga-Lill (2002) s 23 
77 Berg, Gunnar & Scherp, Hans-Åke (red.) (2003) Skolutvecklingens många ansikten s 40  
78 Berg & Scherp (red.) (2003) s 39 
79 Grosin i Berg & Scherp (red.) (2003) s 137 ff. 
80 Grosin i Berg & Scherp (red.) (2003) s 147 
81 Blossing i Berg & Scherp (red.) (2003) s 110 
82 Ibid. s 111 
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2 Resultat 
Här redovisas resultatet av de sex intervjuade informanterna i samma ordning som frågeställningarna. 
Eftersom en skola, gymnasiesärskolan, är den skola vars elever skall inkluderas med de andra skolornas 
har jag då det varit relevant, redovisat de två informanterna Lärare A (LA) och Lärare B (L B) som 
representanter för den skolan. I övrigt har de sex informanterna ( L A – L F) endast representerat sig 
själva både i egenskap av lärare och i förekommande fall, i egenskap av förälder. Resultatet har jag 
delat in i de frågeställningar jag söker svar på. Frågeställningarna är komplexa och informanterna får i 
största möjliga utsträckning tala för sig själva för att läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om 
deras synpunkter. Ibland har dock förtydliganden eller förklaring om vilken fråga informanten 
egentligen svarar på redovisats, allt för att underlätta för läsaren.  

 

2.1  Styrkor hos inkluderingsprojektet 
Informanterna beskriver här olika exempel på styrkor i projektet. Exempelvis att de elever som går 
vanliga gymnasiet får en ökad möjlighet att lära känna funktionshindrade/störda elever och på det 
viset motverka rädslan för det främmande och okända som många bär med sig i form av fördomar. 
För gymnasiesärskoleelevernas del innebär projektet en chans till möte med andra gymnasieelever och 
detta i sin tur innebär en träning i social kompetens och en möjlighet att vidga sin ofta begränsade 
värld. För lärarnas del anger de flesta informanterna att ökat samarbete är positivt, att jobba kring 
samma elever vidgar perspektiven eftersom de olika lärarkompetenserna har olika synvinklar och 
tillsammans skapas en sammansvetsad grupp som gör arbetet med enskilda elever meningsfullt och 
jobbet lustfyllt. De flesta av informanterna är mycket positiva till projektet, några deltar redan i 
projektet, och andra vill gärna vara med om tillfälle ges. Det har också skett positiva förändringar i 
värderingar och attityder hos både elever, lärare och övrig personal, anser informanterna. Många av 
dem som varit negativa i början har ändrat uppfattning, exempelvis då farhågorna att det skulle bli 
stökigt i cafeterian visade sig sakna grund. De som i olika sammanhang möter 
gymnasiesärskoleeleverna har i många fall ändrat uppfattning om projektet. Det är dessa möten som är 
en av projektets viktigaste funktion eftersom det är just i det personliga mötet som fördomar 
försvinner framhåller en av informanterna.  
 
På frågor vad som är positivt med projektet och om det finns styrkor med ett inkluderingsprojekt 
svarar bland annat en informant att det är positivt att eleverna och andra får mer empati inte endast för 
funktionshindrade/störda elever utan även för andra grupper.  
Inte bara eleverna, utan också personalen hade många farhågor och funderingar innan projektet 
startade på allvar med att Björkskolans elever flyttade in i Lindskolans lokaler. 
 

L E: Jag tycker det är väldigt nyttigt för våra elever att de träffar dem, för de skall ju ut i ett serviceyrke! 
 
L C: … Jo, det gör det, för att få lite mer empati hos vanliga ungdomar för folk som är annorlunda. Även 
funktionshindrade, invandrare, alla. Om de träffar någon och känner någon. För många har ju åsikter, men 
de känner ju ingen. Det blir ju att de då har negativ syn, både på invandrare och funktionshindrade, många 
av ungdomarna. Om... inte alla, men de som kan, skulle gå tillsammans skulle man vinna på det. Alla skulle ju 
vinna på det då! Men det är en process, för jag tror att motståndet finns nog inte bara hos ungdomarna, utan 
även arbetssätt och även attityder hos alla som arbetar inom skolan måste ju ändras i så fall. Utan att peka ut 
någon grupp... 
 
L E: Jag ser det positivt att de finns i våra lokaler, vi försöker att jobba med värdegrunderna med våra elever. 
I någon klass är det bra – men i någon klass har det varit stora problem. De är inte vana. På N-skolan och J-
skolan (grundskolor inom kommunen) har de särskoleeleverna i samma lokaler. En stor fördel anser jag för 
mina egna barn som har gått i skolan där, att träffa förståndshandikappade i skolan. Då blir de vana vid det 
och tycker inte att det är något konstigt alls. 
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L B: Jag tror... Det här att vi försöker visa på att bakom funktionshinder pratar vi om människor, vi pratar 
om individen, och att vi alla är olika. Det inte behöver vara … Vi tar inte fram etiketten det första vi gör. För 
vi hade ju tänkt i från början att vi skulle informera personalen här, och det gjorde vi ju när vi flyttade in, och 
de fick ställa frågor, och sedan fick de också framföra vad de hade för önskemål, vad de ville veta mera om? 
Jo, diagnoser! Men då kände ja: Nääe... Inte nu! De måste få se, annars så får vi elever med en etikett i 
pannan. Men det sa jag redan då: Men kom ihåg att de är ju individer! Jag tror inte ni kommer att märka våra 
elever, här. Det vi ju sett att, speciellt Cafeterian. Där går det ju hur bra som helst! 

 
Det finns ett uttalat intresse hos en del av lärarna för att elever skall kunna träda över gränserna till 
andra skolor. Några informanter anser att det finns en beredskap, en öppenhet, hos lärarna för 
inkluderingsarbete. På frågan om vilka synpunkter informanterna har på det pågående 
inkluderingsprojektet svarar de flesta informanter att de är delvis eller mycket positiva till projektet. 
 

L B: Det är ju spännande, jag jobbar 75 % mot handelsprogrammet och 25% emot  inkluderingsprojektet. 
 
L C: Ja jag tycker det är bra, jag tycker att det är styrkor alltihopa egentligen, det är ju bara det att man på nåt 
vis måste se till att våra elever blir delaktiga… att de inte kan smita undan… inte bara eleverna utan vi 
allihopa. För när de hade öppet hus var de inte så många som var dit och tittade, faktiskt...  när de började 
med hela projektet. 
 
L D: Det är ju bra för just eleverna, att de skall acceptera människor, alla människor är ju som de är 
egentligen, sen är det ju även bra för de som är på Björkskolan då, att få träffa våra Lindskolans elever.  
 
L B: Det här att vi försöker visa på att att bakom funktionshinder pratar vi om människor, vi pratar om 
individen, och att vi alla är olika. Vi tar inte fram etiketten det första vi gör.  
 
L F: Vi har haft två träffar, i tisdags, förra tisdagen hade vi gång två stycken, och då hade vi nationella 
prov… det vart sent och det vart... så jag stod uppskriven fast jag aldrig hann gå, men jag ville gå! Det är väl 
det att särskoleeleverna, det blir ju lättare för dem att accepteras i hela samhällsbilden längre fram, 
arbetsplatser och sånt, många de här praktiska ämnena kommer ju att ligga sida vid sida och då är det ju bra 
om vi arbetat tidigare och sett att det inte är så stora skillnader på oss. 

 
En eldsjäl som är starkt drivande i projektet och som leder projektet finns också berättar 
informanterna. Projektledaren utgör halva styrkan i projektgruppen med 50 % tjänst som 
projektledare. Den andra halvan består av en av informanterna som jämte en annan lärare har vardera 
25 % tjänst inom projektet.  

 
L A: Ett sånt här projekt handlar ju om att få folk med sig, och när det gäller industriprogrammet och 
verkstaden så är vi ju med på det här, och vill att det skall kunna lyckas, det är ju en styrka. Sedan en styrka 
det är ju att ha en ledare som är engagerad och brinner för det här och projektledaren har tagit tag i det här 
på ett jättebra sätt. 
  

Informationen och fortbildning i form av seminarier, föreläsningar etc. har också mottagits positivt av 
de flesta anser ett par av informanterna. 
 

L B: Rent praktiskt, vissa saker, med information det har vi kommit en bra bit på väg mot information 
kollegor emellan. Den här informationen om olika specialpedagogiska metoder nu då. Det har varit två 
tillfällen, nu i höst , fortbildning alltså. För personal, alltså på Lindskolan, Almskolan och hos oss själva då, vi 
blandar upp! Det kommer två tillfällen till våren. Och enligt utvärderingen här då, som vi har gjort nu, på de 
här två tillfällena, så verkar ju de flesta tycka att de fått ut nånting, att det har givit dem nånting! Att de har 
fått nånting att tänka på...  
 
L E: Det har varit föreläsare från Björkskolan här, och jag tyckte de här föreläsningarna var mycket positivt, 
det gav mycket. 

 
Stödet från skolledningarna (de tre rektorerna) anser informanterna är bra från gymnasiesärskolans 
ledning. En informant anser att projektledaren (här kallad Kim) är den som personifierar projektet 
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medan de som inte känner till projektet av förklarliga skäl inte heller har åsikter om hur ledningen ser 
på det hela. Informanterna svarar så här på frågan i vilken grad projektet har ledningens stöd.  

 
L B: Det tycker jag att vi har fullt stöd. 
 
L A: Jag upplever det som att projektledaren styr det här själv, så Kim har fullt förtroende från skolledningen 
i den här frågan, jag upplever det så, det här är Kims projekt, och det gör hon bra. 
 
L D: Jo men rektor är ju öppen för visioner... Sen är det väl förankringen så att säga, uppföljningen på det 
hela, blir det gjort? Blir det som är sagt? Finns det tid för att göra det? 

 

2.2  Hinder för inkluderingsprojektet 
Flera av informanterna anser att det är av största vikt att inte tvinga någon att vara med i projektet, 
varken elever eller lärare, för det ger inte något bra resultat. Ett sådant här projekt är en process som 
några informanter uttryckte det, det måste få ta tid. 
 

L E: Man kan inte tvinga någon till det här, det krävs att lärarna är positiva. 
 
LB: Informellt, det finns... En del slår ifrån sig av yrkeslärarna här. Nej, det där har vi inte tid med, vi har så 
mycket annat! Så, oj är det något på gång nu igen! Andra tycker att; ja, men kan vi få… att det är intressant… 
men att det är trögt. Man vill ha en specialpedagog som är en figur som finns här och hjälper dem. Tar ut 
eleverna och hjälper dem, helt enkelt, i den situationen. 

 
 Vissa lärare deltar inte i projektet, de drar sig undan och vill inte delta och exempelvis gå på de 
erbjudna fortbildningsdagarna. Vad detta berodde på har informanterna ingen uttalad mening om, 
tidsbrist eller ovilja till samarbete är några funderingar. En informant tycker inte projektet varit så 
lyckat hittills. 
 

LC: Nej. Tyvärr tycker jag att det här projektet har varit misslyckat hittills, i alla fall då det gäller våra elever. 
Det går inte att erbjuda mer eller mindre frivilligt till exempel tisdag eftermiddagar. Våra elever har fått 
erbjudande att gå in där, på utställning, eller allt det fina de har där inne på Björkskolan, på estetiska då vi har 
våra tisdagskonferenser. Mer eller mindre frivilligt. Men jag tror inte det var många som var in där och 
tittade. 
 
L B: Flickorna då, det fanns en stor rädsla för att de skulle bli utnyttjade av killarna här, man skulle tänka att 
de här flickorna ja de tänker sig inte för, de är lättmanipulerade, att man skulle utnyttja situationen, utnyttja 
dem sexuellt. 
 
LE: Men jag hör de som har en negativ inställning. Orsakerna kan vara: Rädslan för att få mer jobb (och det 
kan ju vara befogat), okunnighet och i något enstaka fall en negativ inställning, men de är inte många. 
 
LC: Ja, allt det här sitter ju i attityderna egentligen även hos... både elever och personal… när det gäller att 
inkludera. Det är olika individer, beroende på vad man själv har för erfarenheter. Man tycker att det är 
besvärligt. Det är tillräckligt besvärligt som det är tycker många. 
 
LB: Sedan finns det ju många... Så finns det ju en klick... Vi förstår ju, vi ser ju att närvaron har ju inte varit 
100%, men vi har inte haft någon redovisning direkt så på den här på den här närvaron. Men det märks ju 
vilka som svarat på enkäten. Några kanske inte alls har brytt sig i att svara på den, men ungefär… Och 
fortbildaren har ju också sett att det inte har kommit så många som det var planerat för.  

 
Andra lärare, här anser samtliga informanter att detta är majoriteten av lärarna, är i olika grad positiva 
till projektet. Alla lärare som deltar i projektet har själva ansökt om att få jobba inom projektet, nya 
tjänster är vederbörligt utannonserade och bland de redan anställda lärarna har deltagandet varit helt 
frivilligt. Information om projektet verkar ändå inte ha nått alla lärare. 
 

L C: Jag vet inte riktigt vad det innebär, det jag känner till är ur synvinkel när det är de som är 
funktionshindrade, att de skall ha möjlighet att på olika vis inkluderas i den vanliga undervisningen. 
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L F: Ja... Jag vet ju då att vi skall kunna inkludera... Att särskolan skall väl i princip bort, om jag förstått det 
hela rätt, eller att det skall integreras eller infärgas... inkluderas heter det, i den vanliga skolan. Och jag menar, 
på ett sätt tycker jag att det är bra, för det skall ju inte vara... vi skall ju alla kunna inkluderas, rent praktiskt så 
vet jag däremot inte riktigt hur det är tänkt att det skall fungera. 
 
I: Rent praktiskt, här på din skola, vet du vad som har hänt? 
L C: Nej, det vet jag inte. 
 
L D: Det enda jag vet egentligen är att projektledaren erbjudit våra elever vissa kursmoment inom estetisk 
verksamhet. 
 
L F: Nej, jag menar vi finns inte så pass nära varandra, det är större skillnad på skolor som inte har elever där 
man kan se en skillnad, rent fysiskt. Vi finns ju i samma fysiska lokal, så vi ser ju varandra men de eleverna är 
ju här med personal från Björkskolan. 

 
Många av informanterna är oroliga för att ekonomin kommer att sätta käppar i hjulet. För att lyckas 
med sådana här projekt måste det tillföras tillräckligt med öronmärkta pengar för resurser menar de. 
Någon uttryckte oro för att vid framtida neddragningar i skolan är risken stor att just sådana här 
försöksprojekt kan drabbas.  
 

L D: Det är ju tillbaka till ekonomin, det är ju det som styr allting idag, har vi ekonomiska medel för det och 
vi hittar sådana här nyckelpersoner... jag menar, det är inte säkert att de finns i skolan idag men, då måste 
man ju försöka leta efter sådana eldsjälar. 

 
Även de som i övrigt är positivt inställda till projektet anför brist på schemalagd tid för det praktiska 
arbetet med lektioner och inkludering av elever som ett av de största hindren för projektet. Att 
schemat är så fastlåst att det är svårt bryta upp dem för nya aktiviteter menar flera informanter är 
ytterligare ett hinder. 
 

L A: Så började det, sen kom projektledaren in och pratade om det här att man skulle kunna integrera eller 
inkludera mera, och tanken då man fick: Har vi tid med det, det tar tid. Det är lätt att säga ja på en gång, sen 
får man jobba häcken av sig eller så är det något annat som blir ogjort. Jag är inte här för att ta hand om 
andra elever tänkte jag då, utan de elever som går här på gymnasiesärskolan dem skall jag ha i första hand. 
 
L F: Problemet är ju det att det är tidsbrist, så att alla sådana här nya grejor känns ju som en påbackning. Det 
finns nog många saker som kan tänka sig att öppna och ta emot elever, men vad tar vi bort? 

 
L B: Nej, jag tror... Men det har vi också pratat om nu att... Ska vi… Vi har också haft prova- på kurser där 
elever från Lindskolan och Almskolan skulle få möjlighet att prova på kurser hos oss på Gymnasiesärskolan, 
som ett individuellt val, eller i sin estetiska verksamhet, så att säga. Men det var ju… vi har stött på patrull! 
Detta skall utvärderas nästa vecka med de här handledarna. På något ställe har det fungerat jättebra… Och 
sedan har det inte fungerat. En av fyra olika kurser, en har gått mycket bra, och de andra har inte fungerat. 
Och då kan man ju undra varför. Jag tror, det första är tiderna, att schemat för eleverna var ju redan lagt, så 
det tittar vi på. 
 
L E: Schemat är ett problem – mer lärarresurser krävs också för att det skall fungera 
 
L C: Jag förstår då direkt att det går inte på frivillig väg, på eftermiddagstid, varken med personal eller elever 
 
L C: det är ju bara det att man på nåt vis måste se till att våra elever blir delaktiga… att de inte kan smita 
undan… inte bara eleverna utan vi allihop. För när de hade öppet hus var de inte så många som var dit och 
tittade, faktiskt… när de började med hela projektet. 
 
L A: … och då är det ju fullt, va…  man kan inte vara på två ställen samtidigt, så därför gick det inte att få till 
det. Och sen fredag eftermiddag… Där var det lite svårt också då, inte för min del, men för de andra 
eleverna, de har ju schema de också och skall komma loss ifrån det, va?. 
 
L A: Jo, jag känner ju till dem, jag vet vilka de är och så, men man har inte kommit åt att utveckla det något 
mera. 
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Ett annat organisatoriskt hinder är lokalernas utformning och lokalisering som några informanter anser 
är ett konkret problem. En del av informanterna anser detta har en stor betydelse för framgång, eller 
inte framgång hos projektet, men tror också att många sådana hinder helt enkelt kan byggas bort. 

 
L B: Ja, sen så tror jag att det här lokalmässigt, att man blandar, tar bort enheter som ligger ensamma så att 
säga, för jag menar, många i förskolan går ju tillsammans med elever, det är ju sen när konkurrensen blir 
större på något sätt, och också inlärningsluckorna blir större så händer det någonting. Jag tror... att få fram 
det här med attityd i samhället i huvudtaget, att få ett vänligare samhälle mot funktionshinder i huvudtaget. 
 
L E: Trångboddheten är ett stort problem. 
 
LB: En del av kärnämneslärarna har jag haft jättefin kontakt med, jag säger har haft, för tidigare hade en 
lärare från Lindskolan teori i salen bredvid, och då kom han ofta in till oss. Då vi hade engelska så pratade vi 
engelska, och han upplevde våra elever som jätteduktiga att prata, för att jag försöker jobba mycket med att 
vi skall prata, så vi får användning för våran engelska. Så det var positivt. Den killen säger ju ibland att: Vad 
synd att vi flyttade upp! För nu ser jag ju inte dej så mycket, i lärarsituationen så att säga. 

 
En av informanterna nämner föräldrarnas roll och då som en förklaring till vad elevernas negativa 
attityder kan bero på. 

 
LC: Ja, precis, en stor grupp föräldrar tror jag kanske är en större stötesten än personalen. Föräldrar som inte 
är vana vid det annorlunda... Så är det! Jag har upplevt det själv.   

 

2.3  Elevernas delaktighet   
För närvarande har inkluderingsprojektet inte kommit längre än till lokalintegrering av vissa program 
vid gymnasiesärskolan i de två vanliga gymnasieskolornas befintliga skolbyggnader. Det betyder att de 
har sina lokaler där men egna lärare. Gymnasiesärskolan har ingen egen matsal utan äter på en av de 
andra skolorna. Lärare och elever träffar bland annat varandra i samband med måltiderna. Skolorna 
ligger mycket nära varandra men på olika sidor om en väg. Lokalerna ligger som öar i de andra 
skolorna, dvs. eleverna har inte kontakt med varandra utom på raster.   
Lärarna från de vanliga gymnasieskolorna med yrkesprogram träffar sällan Gymnasiesärskolans elever 
som finns i skolan. De har inga blandade grupper med gymnasiesärskoleelever. Så här svarar 
informanterna från dessa två skolor: 
 

I: Har du några blandade grupper, har du några elever som kommer någon annanstans ifrån? 
L E: Nej inte blandade. Men träningsskolan ligger i det här huset. De har sina lokaler här. Det är 
gymnasiesärskolans elever. 
 
L C: Nej, ingenting, absolut ingenting. Det har inte varit nånting. Utan det enda är lokalerna nu då. 
 
L E: Tidigare åt träningsskolans elever här på Almskolan, men nu äter de på Lindskolan. Våra elever känner 
till dem, någon lärare brukar komma och informera om dem. (dvs. träningsskolan.) 
 
L D: Nej, bara mina elever.  

 
L F: Nej, i och med att vi har Björkskolan (gymnasiesärskolan) tvärs över så har vi inte några 
gymnasiesärelever nej, jag skulle tippa på att det ligger mycket i... geografiskt, många av Björkskoleeleverna 
finns ju i byggnaden 

 
Informanterna på gymnasiesärskolan svarar likartat. De har mestadels sina egna elever i gruppen. 
 

L A: Ja, det är enbart gymnasiesärskoleelever, och det är alltså de elever som har ett begåvningshandikapp. 
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L B: Nej, det är rena gymnasiesärgrupper som det är idag, men jag skall ju ha möte idag här med förälder och 
en elev som inte tycker att hon platsar här som kommer ifrån grundskolan. Men flickan har svårigheter som 
inte hon är medveten om, och det här är ju svårt att tackla. 

 
Lärarna träffar eleverna från inkluderingsprojektet mestadels på raster och i matsalen berättar 
informanterna. 
 

L D: Det är ju uppe i cafeterian, i matsalen, sen träffar jag ju dem, i och med att jag är programansvarig så tar 
jag emot nya lärare så då går jag en sväng inne där också….   visar upp att vi ändå är under samma tak, så att 
säga, personalen äter ju i samma matsal. 
 
L F: Ja, jag ser ju dem här i korridoren, och i matsalen. 
 
L C: Ja jag har ju alltid gjort det, det är bara det att andra gör inte det. För att jag själv har en handikappad 
dotter, som har Downs syndrom……., och hon har ju gått på gymnasiesärskolan, och jag har ju varit 
inblandad i det hela tiden, så jag känner dem. 
 

Medan andra informanter sällan eller aldrig träffar dessa elever:  
 

L C: Nej. 
 
L E: Inte numera. För några år sedan lagade de mat här, men det föll för de eleverna kände sig inte lika 
mycket värda. Eleverna ville inte komma hit det var största anledningen. Idag finns det inte plats eftersom vi 
tar in så många elever just nu.  

 
Lärarna undervisar homogena elevgrupper, antingen på gymnasiesärskolan eller vanliga 
gymnasieskolans yrkesinriktade program. Några informanter anser att en närmare lokalintegrering 
skulle gynna projektet, medan andra har den uppfattningen att gymnasiesärskoleeleverna mår bäst av 
större enskildhet för att få trygghet i sin vardag.  
 
Däremot har en informant haft erfarenheter av blandade grupper, dvs. andra elevkategorier i samma 
grupp, och då i en alternativ form av integrering. I några fall har en vanlig gymnasieelev på nationellt 
program undervisats tillsammans med gymnasiesärskoleelever i liten grupp på gymnasiesärskolans 
verkstadslokaler. 
 

L A: Tanken på att vara med i det här projektet det var egentligen nästan före projektet startade kan man 
säga. För det var en elev inne från individuella på Almskolan som de hade problem med att få att gå i skolan, 
han ville inte gå på svetsutbildningen uppe på Almskolan, men han ville hålla på med det. Då var lärarna där 
och hörde sig för om han kunde få hålla på med oss, i våran grupp… det var inte särskolan utan han gick på 
vanliga programmet, och han var med här och det gick jättebra för honom.  Hur bra som helst, ingen som 
helst skillnad, han var duktigare, mycket bättre på den teoretiska biten, …  
 
L A: Jag kan berätta en till grej om det individuella programmet, och det var då att en grupp på sex upp till 
åtta elever, skulle kunna komma in och få prova på lite grejor, och det var väl tid avsatt så att jag skulle 
kunna ta det, men de eleverna inne på individuella på Almskolan, de är lite trötta på morgonen så de kom 
inte som de skulle … men det slutade med att de kom inte sen iallafall. 
 

Ett annat exempel på samma typ av alternativ inkludering är en grupp invandrarelever som kommer till 
gymnasiesärskolan för att ha undervisning i textilslöjd. 
 

LB: Inkluderingen i sig har vi inte kommit så långt med, vi trodde nog att vi kanske skulle ha kommit lite 
längre. SFI, en invandrargrupp då, kommer ju till estetiska på Björkskolan som ligger på Lindsklan, en timme 
i veckan, så att där har vi ju integrerat… och det gå på IDA-medel det här, de här timmarna, och sedan en 
lärare på IV-programmet, då SFI, jobbar ihop. Men då är det bara invandrarelever än så länge då. De hör till 
IV-programmet, det är gymnasieelever. Det är nationella programmet, vanliga gymnasiet. Så det har ju 
kommit igång.  
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En informant berättar att det finns ett intresse från andra kommuner att låta elever som har behov av 
det gå på gymnasiesärskolans program, utan att vara inskriven i gymnasiesärskolan. En grannkommun 
vill konkret nu köpa en plats för en annan elev för ytterligare en alternativ inkludering. 
 

LB: Men redan nu planeras inför... vårterminen nu… så vill en annan kommun köpa in sig och göra 
integrering tvärtom mot vårt naturbruksprogram. En elev som skall läsa naturbruksprogrammets kursplan 
mot vanliga gymnasieskolan, men hos oss. Så det är omvänd integrering. … Det finns ett önskemål om 
IDA-projektet kan hjälpa till och titta på det. … Det är intressant, det är otroligt intressant… Ja, det är det! 

 
Bristande självkänsla och dåligt självförtroende utgör ett av de största hindren från 
gymnasiesärskoleelevernas sida menar de. Eleverna känner sig exkluderade i annan miljö än den trygga 
lilla gruppens. Det är viktigt att eleven själv vill delta, annars fungerar det inte anser en informant. Här 
har lärarna en viktig roll att motivera, stödja och fysiskt följa med eleverna till de olika aktiviteterna på 
de andra skolorna ansåg gymnasiesärskolans informanter. 

 
L A: Ja, för att när det gäller våra elever så kan jag säga såhär, att de som egentligen har de svårast, mest 
särskoleelever så att säga, de har lättast att gå över till den vanliga skolan, på samma sätt är det om det skulle 
komma någon tidning hit och vilja göra ett reportage, de är framme direkt då vad, och vill vara med, de 
andra, som är närmast den vanliga gymnasieskolan, som har mindre handikapp, de håller sig undan direkt. 
De vill inte vara med på bild där det står att de går i gymnasiesärskolan, de vill inte vara med på klassfotot! 
 
L B: Ja, dels de men också machokillarna hos oss, för det finns många som tycker att det skulle vara 
jättejobbigt. För när vi kom hit då skulle ju tanken vara också att vi tar in killar hit som går på Björkskolan, 
som skulle ha kärnämne här. Men de ville helst inte visa att de gick på sär, för de hade de ju inte visat innan 
när de gick till matsalen, för då var de ju vem som helst. Men skulle de gå in i våran entré då skulle du bli 
avslöjad, att du går på sär. Det var tryggare på andra sidan vägen (Björkskolan, min anm.) Det är tryggare 
där. 

 
Informanterna anger också handfasta metoder som exempelvis att följa gymnasiesärskolans elever till 
andra skolor. 
 

L A: Som lärare så skulle man kunna ta eleverna med sig och gå in på t.ex Almskolan, och det brukar jag 
göra, gå in där och hålla på med maskinerna, och det skulle man kunna säga är varje månad, så det händer, vi 
lånar verktyg och maskiner ibland. Men då är det inte alla elever som följer med. Men vi har väl nöjt oss med 
det, att vi kan få iallafall några med oss, och sen är ju lärarna där ifrån Almskolan, de kommer till oss ibland 
och så. Det är ju en process. 
 
L C: Det är om eleverna på Björkskolan kommer hit. Skall det fungera så måste det vara så! 
 
L F: Jo det är ju då kanske att låta vissa elever då flyta med inne på programmen, särskoleeleverna inne på…, 
men även kanske då att låta våra nationella elever gå med, för det finns ju en viss pedagogisk vinst i att 
förklara vad du redan kan för nån annan. Problemet är ju det att det är tidsbrist, så att alla sådana här nya 
grejor känns ju som en påbackning. Det finns nog många saker som kan tänka sig att öppna och ta emot 
elever, men vad tar vi bort? 
 

2.4 Hur projektet kan vidareutvecklas  
Att inkludering med fördel kan börja i nischer av praktisk verksamhet föreslår flera av informanterna. 
 

L E: … Man borde prova med det praktiska först. 
 
LC: Det finns ju de här individuella valen, de estetiska till exempel. De har haft bild och så... jag tänker på allt 
det här fina de har där nere nu. Det skulle ju våra elever kunna välja också… 
 
L A: Ja, det är väl då, vi hade nog tänkt att det skulle kunna bli någonting bortifrån Lindskolan, nu har jag 
tittat på  
vad kurserna innehåller och att man då kunde ta delar utav kurserna där. 
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L A: … Man kunde också ta timmar ifrån estetisk verksamhet i och med man kunde ta något som kallades 
skapande konstsmide. 
 
L F: Det har jag inte funderat över, jag skulle kunna tänka mig att det är lättare kanske på ett praktiskt ämne, 
ett karaktärsämne, där man jobbar sida vid sida. Jag skulle kunna tänka mig att det vore en bra inkörsport så 
att säga, en bra start. Sen beror det ju på, om man pratar om den här inkluderingen av gymnasiesärskolan, 
varför är man på gymnasiesärskolan? Jag menar, det finns ju olika program där med. Är det fysiska 
handikapp eller andra, det spelar väl ingen roll egentligen. 

 
Ett gemensamt arbete, som redan står i startgroparna inom inkluderingsprojektet, är en 
teateruppsättning berättade en av informanterna. Här är tanken att deltagare från olika skolorna skall 
kunna bidra med just sin kompetens tillsammans med lärarna. Idén har man fått från ett liknande 
projekt i Hudiksvall. 
 

LB: Sedan har vi en grej på gång inför våren. Vi har ju Viola Granström (fingerat namn) som är ju duktig att 
sätta ihop shower och jobbar ju 40 % mot estetiska programmet med dans och drama. Till våren skall vi 
försöka få igång ett samarbete, sätta upp en teaterpjäs, och vad som är inspirationskällan där, det är 
Hudiksvall och deras verksamhet… Tanken är att där då, att då man sätter upp en teater då, själva 
agerandet… Men man skall ju ha scenfasader och så vidare; då tar vi in Byggprogrammet Så de bygger 
scener åt oss, med eleverna där… Träprogrammet hos oss (Gysär I:s anm.) hjälper till också med elever och 
sätter ihop rekvisita som behövs. Sedan tar vi in el. … För de har en duktig kille redan som är duktig på att 
sätta ljud och ljus till olika shower, och han är intresserad av det här också... Så tar vi med från vårat 
Handelsprogram nån som kan göra affischer med layout och så vidare och personal. Och så estetiska 
programmet... med textil, det skall vara scenkläder, så då kan de bidra med det. 

 
Informanter från samtliga tre skolor nämner att skolkulturen är viktig, att den har stor betydelse för 
hur både lärare och elever ser på exempelvis praktiskt arbete kontra teoretiska ämnen. De båda vanliga 
gymnasieskolorna har huvudsakligen yrkesinriktade och praktiska program och detsamma gäller för 
gymnasiesärskolan Björkskolan. Informanterna uttrycker att det är status bland eleverna att vara 
praktiskt duktiga. 
 

L F: Jag har varit här... 2000 började jag här på den här skolan då, det finns väl lite kvar i att det här är en 
arbetarpraktisk skola, så den kulturen sitter väl ganska starkt här man träffar ju ibland föräldrar också... 

 
Att motivera personal och elever så att de vill vara med i inkluderingsprojektet anser några informanter 
är mycket viktigt för att komma vidare i projektet. Det är också viktigt att ge eleverna ett ökat 
självförtroende så att de vågar prova på nya saker.  Ett gott självförtroende hos eleverna angav många 
som en nödvändighet för att få inkluderingsprojektet att fungera. Frivillighet är viktig anser några, 
medan andra tycker att det bästa sättet är att schemalägga och bokstavligt talat tvinga elever och lärare 
med i projektet. Informanterna är emellertid eniga om att det är viktigt med attityd- och 
värderingsbearbetning hos främst elever men även hos lärarkollegor. 
 

L E: Om jag kunde ge alla eleverna ett bra självförtroende vore allt vunnet – det är så otroligt viktigt! 
 
L A: Om man kunde få några elever som var villiga så skulle man kunna ta vara på det vad, och var det 
någon elev som vågade sig iväg till ett annat ställe och börja prata om att det är bra så skulle det få 
följdeffekter då kanske, att det blir fler som växer och vågar. 
 
LB: Jag tror vi är på rätt väg, ändå tror jag att projektledaren skulle ha velat att det hänt mera, mer 
inkludering än vad vi har idag. Men jag har ju också varit en bromskloss där, att jag tycker vi skall vara rädda 
om våra ungdomar som är mera medvetna. De är så sköra, att vi utsätter dem på rätt sätt, att vi peppar dem 
så att de verkligen vill det här, att de har modet att gå in i en annan grupp, förstår du? För att många våra är 
vingklippta redan när de kommer hit, och osäkra. Det har hänt så mycket under deras skoltid tidigare, och 
negativa saker, så att jag känner självbilden…. vi måste bygga upp dem, visa det att det här kan de, det här 
kommer du att klara! Så det tror jag är ett jobb som är vettigt att lägga ner tid på så att säga, det tror jag. För 
det är ganska tufft för en ungdom att gå in i en annan grupp… Det är kaxigt i början och sedan så upptäcker 
man att det finns en liten, skör individ bakom där då. Och det är den vi måste bygga upp! 
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LC: Det måste vara tvång. Det skulle vara under dagtid, då de ändå har lektioner. Det skulle vara schemalagt, 
ja, med en lärare, som också skall vara med. Den undervisande läraren skall också vara med. Annars går det 
inte. Jag hoppas ju nu, vi har pratat om det här med rasism och mobbning och så… Då kom det ett förslag 
att det skulle vi kunna göra inom IDA-projektet. Jag var på ett möte i går här på Lindskolan, det var alla 
anställda på Lindskolan som träffades… Det föreslogs då från ledningshåll att vi skulle kunna ha en 
föreläsning... för alla elever. Och det är väl bra. Men det räcker inte, för det skulle också vara små grupper 
med en kunnig ledare som kan det där. Då får de ventilera vad de tycker och diskutera för och emot, i en 
stor grupp kan de sitta och ha kvar sina åsikter. 

 
Vissa elever skulle nog redan idag klara av att gå på ett vanligt nationellt program anser några 
informanter: 
 

L E: De kan ju vara svaga intellektuellt, men vara begåvade i andrasaker. Förr så jobbade jag i Örebro, och 
där hade jag elever som var nästan särskoleelever - men de var fantastiska slitvargar – kommer i tid, tar 
ansvar städade väldigt ordentligt… 
 
LE: Jag tror att det finns elever på Gymnasiesärskolan som skulle platsa på ett nationellt program. 
 

Inkludering är inget som kommer av sig själv utan måste ges både tid och pengar. Vill samhället ha en 
skola för alla måste det också få kosta menar flera informanter. 
 

L E: De borde få finnas överallt – de borde få ha en uppgift – gå till ett jobb som de kunde klara av. Nu är 
många sjukskrivna istället – det är förödande. Det skall vara lika för alla – då måste man stå för det också!” 
Det måste politikerna också stå för det ekonomiska. Skall man inkludera kommer det inte av sig själv – man 
måste ge tid till utbildning. Man måste hitta vägarna, ge sig tid att bearbeta, sånt tar tid! 

 
Några av informanterna hade tidigare erfarenheter att jobba tillsammans i de olika skolorna med andra 
lärare, och ville gärna försöka med det igen. 
 

L A: Jag kände ju igen en utav lärarna där borta som jobbade där då och han hade då elever med sig ifrån 
årskurs ett, som fick komma hit och titta då, vad vi hade för linjer och utrustning. De var hit i två omgångar 
då, så de visste vad som fanns här. Sen var väl tanken att vi kunde hjälpa dem någon gång, bocka några 
plåtar eller göra någonting som de skulle sätta upp på elprogrammet där. Nu har han slutat, läraren där. Det 
beror ju mycket på vilka kontakter man har. 
 
L E: Här skulle det också gå i praktiska kurser. Men det krävs att det finns en handledare, det finns ju farliga 
saker här! Det är hett och det finns vassa knivar och så kan man ju inte tappa saker på golvet så att någon 
halkar, det skulle vara en risk ”det är ju farligt annars”. Det måste finns en extra person på säg 40%, det 
skulle behövas. 
 
L E: Jag tycker att Björkskolan och vi på Hotell & Restaurang skulle göra något mer tillsammans. 
 

2.5 Projektets förlängning – En skola för alla 
Det råder delade meningar bland informanterna om en skola för alla bör genomföras fullt ut. En 
informant uttryckte att detta är i högsta grad önskvärt.  

 
L E: Jag tycker en skola för alla är mycket önskvärt att genomföra. 
Men man måste börja redan på förskolan, alla skall följa med hela tiden hela vägen upp, men de elever som 
behöver måste få hjälp! 
 

De flesta informanter hyser förhoppningar att det skulle gå att genomföra en sådan skola, men har 
ändå vissa förbehåll. Farhågor om att gymnasiesärskolans elever skall fara illa i en fullständig 
integrering är ett exempel. Några anser att vissa elever skulle klara det, andra skulle inte klara av att 
fullt ut inkluderas i vanlig klass. Farhågor framförs också om att elevernas sociala liv skulle bli starkt 
lidande. De har nu en fungerande social trygghet med andra i samma situation på gymnasiesärskolan 
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tycker de. Ensamhet, social isolering och en känsla av exkludering snarare än inkludering i ny 
gemenskap är några av farhågorna.  
 

L B: Jag hoppas ju att en skola för alla... ur den bedömningen då då, att alla är accepterade. Sen är jag inte så 
säker på att man kan blanda och integrera alla, jag hoppas ändå att man har kvar nåt grupptänkande, det får 
ju inte bli så att man bara puttar åt sidan det som är extra jobbigt, men jag tror att vissa behöver lite lugn och 
ro och mindre grupp, jag tror inte vi kommer ifrån det. Så att en flexibel skola för alla, det tror jag på. 
Samtidigt så skall man ju få chansen. Samtidigt så, lärarna som grupp måste tro på sig själva, att det här klarar 
vi av, eller så inte heller vara rädda för att ta in då kompetens, så att säga... Om man känner att… att inte tro 
att man måste klara av allting.   
 
L F: En skola för alla... Ja, visionsmässigt så önskar jag ju att jag det, rent praktiskt så tror jag att det krävs 
mycket mer för att det skall kunna ske, och som krävs mer är en attitydförändring. Kanske en helt annan bild 
av vad skolan skall vara, nu pratar jag en revolutionerande tanke här… Ta bort schema och ha en 
svenskastudio, en engelskastudio på ett annat sätt, och jag ser inte hur man får ihop allt praktiskt. 
 
L A: Jag ser ju att eleverna som går här, att de får en lugnare miljö att vara i, där de är avskiljda från den 
andra gymnasieskolan, och jag tyckte när de började här att de hade det så bra eleverna, de fick chansen att 
få vara ifred, för de har koncentrationssvårigheter och blir lätt störda av andra så jag tyckte det var så bra. Så 
man får passa sig lite, inte gå på så fort, var tanken som jag hade, att det skulle finnas en baksida till det hela. 
Med vissa elever så fungerar det ju jättebra, och det ser man ju när de är ute på APU, att då växer ju en del 
elever. 
 
L B: Den är önskvärd om det finns ekonomiska utrymmen så att det blir bra kvalitet. Det är den här 
acceptansen, så att man kan ha både och så att säga. Man måste verkligen seriöst utgå från individen, och vad 
gagnar den här hela familjen så att säga. Vad gagnar det här individen, och var skulle den må bäst, för att få 
sin utbildning? Att det finns kvalité och pengar där, så att vi inte står där och drar in och drar in och sen så 
finns det nån elev som mår jättedåligt, det är liksom skräckscenariot då, i en stor grupp. Jag tror att några av 
våra elever kan dra fördel i den sociala kompetensen av att vara integrerade 

    
En informant var orolig för att speciallärarens arbete med enskilda elever helt ska försvinna i en skola 
för alla. Enbart rådgivande verksamhet till verksamma lärare på vanliga gymnasiet via specialpedagoger 
är inte tillräckligt för att tillgodose gymnasiesärskoleelevernas behov anser informant C. 
 

LC: Man skulle ha gett dem ordentlig läs och skrivinlärning på lågstadiet, och sen speciallärare som arbetar 
med eleverna. Inga sådana här specialpedagoger som skall handleda lärarna bara, utan man skall arbeta med 
eleverna… Visst kan det väl finnas såna som, speciellt på gymnasiet kanske, berättar för lärarna att så och så 
borde man jobba med den och den. Så det ena utesluter inte det andra, egentligen. Men det måste ju finnas 
de som kan metoder och jobbar med eleverna... rent praktiskt. Det ger resultat, det gör det! Det gör det även 
på gymnasiet om man har möjlighet att göra det. Sitter det en elev i klassen med specifika problem måste 
den ju få träna på det som behövs.  

 
Informant F och C tycker överhuvudtaget inte att en skola för alla är önskvärd att genomföra.  

 
L C: Nej, det är omöjligt! … Nej, det gör inte det, det finns en stor grupp som skulle klara det här bra, 
väldigt bra, och det skulle vara bra även för eleverna i den vanliga skolan att se att det finns de som är 
annorlunda, och attityderna förändras. Men, det finns ju de som absolut skulle må dåligt av att gå i en vanlig 
skola, och den gruppen är stor. Och de kommer inte att försvinna, oavsett vad som bestäms! 
 
L F: Nej, jag tror inte ens att vårat nationella program passar alla elever, och ändå har vi på den här skolan 
väldigt små klasser! 
 
L C: Ja nu måste jag prata i egenskap av förälder här, inte som lärare, för jag har en dotter som har Downs 
syndrom, och där finns ju hela skalan när hon var liten och började skolan så var jag övertygad om att hon 
skulle gå i en vanlig skola utan assistenter, det ville jag, men det blev inte så. Och det är jag mycket tacksam 
för idag, och det skulle aldrig ha fungerat för henne i en vanlig skola, Så för alla fungerar det inte och för 
många är det mycket sämre, för när de är små, de som är handikappade på olika sätt, då finns de i närheten 
av andra barn på olika sätt, men ju äldre de blir, desto mer utstötta blir dem. 
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3 Analys och diskussion  
I detta avsnitt kommer jag att tolka och analysera resultatet av min undersökning med utgångspunkt 
från undersökningens syfte och frågeställningar. I det empiriska materialet framkommer olika 
väsentliga aspekter på hur projektet fungerar och de hinder respektive styrkor projektet har, synen på 
hur projektet kan utvecklas samt om det är möjligt att realisera eller ens önskvärt med en skola för alla.  

3.1 Inkluderingsprojektet i dagsläget 

3.1.1 Skolutveckling 
Projektledaren har gjort en 4 årig arbetsplan över hur projektet skall bedrivas, en så kallad 
aktivitetsplan.83 Intressant i sammanhanget kan vara att se på planeringen i förhållande till synen på 
skolans utvecklingsarbete. Projektet i undersökningen kan granskas i relation till Blossings teorier om 
atomistiskt respektive holistiskt synsätt. 84 Planeringen enligt aktivitetsplanen i det undersökta projektet 
väl överensstämmer med tankarna och teorin med det holistiska synsättet enligt Blossings beskrivning 
av ett lyckat skolutvecklingsarbete. Detta synsätt är enligt Blossing ett villkor för att få projekt, 
liknande det undersökta, att fungera över initieringen och bli ordentligt implementerade.  
 

Då använder sig de flesta lärarna av det nya - det nya har blivit en rutin och är därmed institutionaliserat. 
Förbättringsarbetet är avslutat. 85

 
Så långt har inte projektet i undersökningen hunnit ännu, det är fortfarande i initieringsfasen. 
Lennart Grossin, som anses som en av företrädarna för School-effectiveness beskriver hur det vid 
flera forskningsstudier har visat sig att framgångsrika skolor hade en större effekt på elevernas 
studieresultat än andra variabler; social bakgrund, intellektuell kapacitet osv. Det visade sig också att 
det som kännetecknade en sådan framgångsrik skola framförallt var att skolledning och lärare hade ett 
brinnande engagemang, höga förväntningar på eleverna och tydliga och klara regler. 86 Just brinnande 
eller eldsjäl är några av de epitet som ledaren för projektet anses vara enligt flera av informanterna. Det 
som behövs är att alla lärare engageras i detta projekt för att det skall fungera optimalt. Då hänger 
utvecklingen inte på en eller ett par enskilda individer utan på en organiserad helhet. 
 
En förutsättning för att en varaktig förändring verkligen ska ske anses enligt School-improvement - 
förespråkarna vara den så kallade bottom-up-effekten. Dvs. att all utveckling sker från gräsrostnivå, 
alltså utifrån upplevt behov från skolans elever och lärare. För att denna förändring skall bli 
skolutveckling krävs dels motivationen nedifrån dels uppifrån så att förändringen sker i linje med 
läroplan och andra styrdokument.87  
 
I detta projekt kan konstateras att förändringarna sker helt i linje med läroplan och styrdokument. Det 
upplevda behovet från lärares och elevers håll är dock svårare att mäta. Undersökningens resultat tyder 
på en varierande grad av upplevt behov hos lärarna. Projektet startade på initiativ av en intresserad 
lärare, med starkt stöd av ledningen på åtminstone Björkskolan. Detta projekt kan alltså säjas vara en 
hybrid av de faktorer som förespråkas av School-improvement och School-effectiveness.  
 

                                                 
83 se bilaga 1 

84 Blossing i Berg & Scherp (red.) (2003) s 110 
85  Ibid. s 111 
86 Grosin i Berg & Scherp (red.) (2003)s 137ff. 
87 Berg & Scherp (red.) (2003) s 40 
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Vilka kriterier behövs för att en inkluderande process skall uppstå? Nilholm beskriver, med stöd av 
tidigare forskning, några faktorer som brukar föras fram som avgörande för att inkludering skall 
fungera.88 Viktiga kriterier är lärarnas attityder, samarbete i undervisningen, tid för reflektion och 
tillräcklig kompetensutveckling. Flexibelt stöd till eleverna och engagemang från elever och föräldrar är 
andra kriterier. Nilholm nämner även vikten av ett ledarskap med klar vision och att det finns en 
övergripande planering med uppföljningar. Det behövs också en övergripande policy samt till sist att 
det finns goda ekonomiska möjligheter. Dessa faktorer skriver Nilholm: 
 

… brukar lyftas fram som gynnsamma för inkluderande processer, vilket till stora delar är liknande faktorer 
som brukar anses underlätta skolutveckling 89

 
I Nilholms lista av olika faktorer finns några intressanta iakttagelser. Tid för schemalagd reflektion är 
intressant med tanke på den tidsbrist flera av lärarna angav som en av de största hindren för 
deltagande i projektet. Samarbetet med övriga i undervisningen har ännu inte tagit fart, här behöver 
också avsättas tid och läggas schema menade flera av informanterna. Undersökningens resultat visar 
att lärarnas attityder är blandade på de tre skolorna, men också att förändringsprocesser åtminstone har 
tagit sin början. Goda ekonomiska möjligheter är, som generellt i projekt, en svag punkt. Allt står och 
faller med de ekonomiska resurserna och detta påpekar också många av informanterna i 
undersökningen. Lärarna i undersökningen nämner flera gånger hur viktigt det är att stärka eleverna 
identitet och självförtroende, samt att få dem engagerade att vilja delta i inkluderingsprocessen.  
 
Däremot nämns inte föräldrarna som varken resurs eller hinder i inkluderingsprocessen av någon 
informant i den genomförda undersökningen. Den punkten är inte heller med i projektets 
aktivitetsplan.90 Här kan jag bara spekulera i om detta beror på att föräldrarna kanske inte ses som en 
resurs på samma sätt i gymnasieskolan som då barnen är små, i förskola och grundskolans tidigaste år. 
Helt klart är emellertid att forskare anser att just förskolan är ett föredöme då det gäller att hantera 
heterogenitet.91 Flera informanter menar att det går bra för särskolebarnen att vara i blandade grupper 
på förskolan men att det är i samband med skolstarten då barnen börjar skolan som skillnaderna 
uppmärksammas och barnen exkluderas.  
 
Föräldramedverkan nämns inte heller av någon informant som en väg att föra inkluderingsprocessen 
vidare. Då föräldrarna omnämns av en av informanterna är det snarare som hinder och problem, till 
och med ett större problem än de lärare som är negativa till inkluderingsprojektet. De negativa 
attityder som vissa elever har anser några av informanterna kommer hemifrån, dvs. överförs från 
föräldrar och anhöriga. Om informanterna har rätt i sina antaganden stärker det argumentet att det 
borde vara angelägen uppgift för projektet att sätta in kraft och resurser på att nå föräldrarna. 

3.1.2  Integrering, inkludering, exkludering eller mångfald 
Skillnaden mellan integrering och inkludering är tydlig skriver Helene Tranquist.92 För att integrera en 
särskoleklass med klasser i en vanlig skola behövs i stort sett endast att lokaler i den mottagande skolan 
ställs till förfogande. Eleverna i den inflyttade klassen får anpassa sig till den skola de kommer till.  
Undersökningen visar att det dagsläget finns endast en integrering av vissa program vid 
gymnasiesärskolan i de två andra gymnasieskolornas lokaler. Någon inkludering förekommer ännu 
inte. 
 

                                                 
88 Nilholm (2006) s 44 

89 Ibid. s 47 
90 se bilaga 1 
91 SOU 2004:98 s 122 
92 Tranquist (2006)  
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En intressant iakttagelse gjordes i undersökningen. Några av lärarna ansåg att det är så svårt för 
gymnasiesärskolans elever att byta miljö, de anses vara känsligare för detta än andra elever, så de har 
provat en annan metod. De vände helt enkelt på hela det etablerade integreringsbegreppet (att en 
grupp eller enskilda gymnasiesärskoleelever skulle gå vissa kursmoment på annan skola), till att erbjuda 
elever från de vanliga gymnasiesärskolorna med liknande program, att komma till dem på 
Gymnasiesärskolan. Där skulle eleverna utföra vissa moment på deras maskiner. En av lärarna 
motiverade detta med att dessa elever var mer stabila och lättare kunde klara av att byta miljö utan att 
det blev för övermäktigt. Enstaka elever hade hittills provat på detta med gott resultat. Eleverna har 
funnit sig väl tillrätta i grupperna. Denna alternativa form av inkludering var inget som var planerat 
utan snarare spontana enskilda händelser. Informanterna kallade detta för omvänd inkludering. Motivet är 
också intressant, informanterna anser det lättare för den bättre rustade vanliga gymnasieskolans elev att 
klara av att gå till gymnasiesärskolan än tvärtom. Särskoleeleverna har bräckligare självförtroende och 
är mer beroende av trygghet och stabilitet i miljön anser de. För vissa av gymnasiesärskoleeleverna är 
det otänkbart att exempelvis byta klassrum varje lektion som sker på flertalet högstadieskolor och 
gymnasieskolor idag menade en informant. 
 
Det är värt att uppmärksamma vad informanterna lägger för subjektiv betydelse i begreppet omvänd 
inkludering. Det kan å ena sidan betyda att kategorin vanliga gymnasieelever skall inkluderas i kategorin 
gymnasiesärskoleelever. Det skulle innebära att informanterna tänker på eleverna som tillhörande två olika 
kategorier. Kategoriseringen kvarstår i den tolkningen av diskursen, även om kategorierna är två 
stycken. Det kan också å andra sidan betyda att informanterna anser, kanske omedvetet, att det är så 
att säga fel håll på inkluderingsprocessen, ett förhållande av omvända världen, med en minoritet från 
en normalitet som skall integreras eller inkluderas i en större kategori som är i majoritet, 
gymnasiesärskoleeleverna. Det intressanta i denna tolkning är utgångspunkten från en normalitet, här 
skall alltså en eller några representanter för en normalitet in i en större grupp som är en kategori, 
gymnasiesärskoleeleverna. Då blir språkbruket relevant, och kan betyda en omvänd process av inkludering 
med utgångspunkt från en normalitet. Denna senare tolkning verkar stämma med informanternas 
språkbruk i sina uttalanden om hur inkluderingsprocessen skall gå till och även med diskursen i 
projektets aktivitetsplan. I aktivitetsplanen anges som mål från och med vårterminen 07 att minst två 
gymnasiesärskoleelever skall inkluderas i någon gymnasiekurs eller del av program.93 Informanterna utgår alltså 
från olika kategoriseringar och inte från ett mångfaldsbegrepp.  
 
I en genomgång av forskningen av olika inkluderingsprojekt är det ett återkommande mönster att de 
exkluderade grupperna är de som skall inkluderas i ett större sammanhang eller normalitet, det ligger så 
att säga implicit i själva projektidén. Det intressanta är att varken tidigare forskare eller 
projektledningen i detta projekt slagits av tanken att göra precis tvärtom. Däremot har några av lärarna 
i detta inkluderingsprojekt både tänkt och dessutom med gott resultat, genomfört en alternativ 
inkludering där vanliga gymnasieelever inkluderats i gymnasiesärskolan.  
 
Denna alternativa form av inkludering är tankeväckande och stämmer väl med Tidemans kriterier för 
en lyckad inkluderingsprocess. Att testa denna metod i större skala skulle vara mycket intressant. 
Argumentet att ett gott självförtroende är en avgörande faktor för upplevelsen av delaktighet och det i 
sin tur är förutsättningen för en lyckad inkluderingsprocess är ett välgrundat antagande av 
informanterna. I flera av de undersökningar som gjorts har forskarna kommit fram till samma sak. Ett 
gott självförtroende gör att eleven är motiverad till att delta i samspel med andra elever.  94

 
Enligt Falsafi, Tideman m.fl.) sker exklusion oavsett vad lagen säger. 
Det är hur vi tar emot den integrerade personen som gör skillnaden. För en lyckad inkludering med 
hög delaktighet enligt ICF:s normer krävs synsättet att vi tar emot en person, en individ med alla dess 
                                                 
93 se bilaga 1 
94 SOU 2003:35 s 191 
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egenskaper och förmågor och brister. Om däremot vi, i detta fallet skolans lärare, har synsättet att de 
tar emot en representant för en kategori (invandrare, funktionshindrad, kvinna, muslim eller 
homosexuell exempelvis) äger i egentlig mening ingen inkludering rum, utan resultatet blir en 
exkludering av individen. I projektet är det rådande synsättet ännu så länge att kategorisera eleverna 
efter skolform. 
 

3.2 Styrkor hos inkluderingsprojektet 
En av de allra största styrkorna i projektet är att delar av ledningen ingår i den lilla, tre personer starka 
projektgruppen. Flera forskare bland andra Grossin, Tideman och Scherp skriver att det är 
utomordentligt viktigt att ha med sig ledningen för att utvecklingsprojekt av denna typ skall lyckas.95 
Vidare behövs det eldsjälar, och det finns verkligen en i detta projekt, projektledaren. Samstämmigt 
anser lärarna att det är projektledaren som är mest drivande i projektet.  
 
Här kan vi också tala om den formella strukturen respektive den informella strukturen hos 
organisationen i detta sammanhang enligt Falsafi: Hur en organisation reellt fungerar är alltså inte 
samma sak som hur den formellt fungerar.96 I en väl fungerande organisation överlappar dessa 
strukturer varandra. Det vill säga att om den formelle ledaren också är den som fungerar som informell 
ledare, om vad som står i de nationella och lokala styrdokument överensstämmer väl med det som 
verkligen sker i klassrummen och diskuteras på fikarasterna fungerar det hela bra. I denna 
undersökning upplever lärarna att de har stöd från ledningen i varierande grad. En av lärarna på 
Björkskolan uttalade att de upplevde stöd från ledningen, men också att det fanns en informell ledare 
som upplevdes vara en eldsjäl som drev projektet framåt. Enligt dessa kriterier utgör alltså detta 
projekt en tämligen väl fungerande organisation. 
 
En annan styrka i projektet är delar av personalens positiva intresse Några är tveksamma till att själva 
vara med i projektet, men de uttalar sig inte direkt avvisande heller. Det är mycket intressant att 
informanterna uppger att några i personalen har ändrat uppfattning om Gymnasiesärskolans elever Då 
de kommit i direkt kontakt med eleverna kom deras farhågor om hur gymnasiesärskoleeleverna skulle 
uppföra sig på skam. Det gällde exempelvis att de skulle störa de övriga eleverna i Cafeterian eller 
matsalen. Dessa lärare var numera mycket mer positivt inställda till att dela lokaler med 
Gymnasiesärskolans elever efter att de själva sett hur bra dessa elever fungerade i Cafeterian och i 
matsalen. 
 
Några lärare har tidigare erfarenheter av samarbete mellan skolorna, innan projektet startade. Av olika 
anledningar hade samarbetet avbrutits. Här finns en potentiell tradition av samarbete att återuppta! En 
av informanterna visade uttalat intresse för att åter börja samarbeta med gymnasiesärskolan inom sitt 
karaktärsämnes område.  
 
Den stora utmaningen anser Tideman m.fl. är att se också de elever som har sämre förutsättningar 
som en tillgång i skolan. För att kunna stimulera processer som medverkar till hur en inkluderande 
skola skall uppnås behövs enligt Tideman först och främst en kraftfull satsning på utbildning, 
forskning, nätverksarbete etc.  

3.2.1 Att bygga bort segregering 
Ett sätt att öka delaktigheten menar en informant kan vara att det inte så tydligt framgår vilken 
kategori eleverna tillhör. Ett exempel är att särskoleeleverna inte vill att de andra skall se vilken dörr de 
går in genom, de skäms att visa att de går på gymnasiesärskola.  

                                                 
95 Grossin i Berg & Scherp (red.) (2003) s 147, 153 
96 Falsafi (2004) s 163 
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Här kommer en intressant aspekt på den fysiska miljön in, det har alltså betydelse hur man bygger. Det 
finns olika sätt att öka segregering eller integrering beroende av hur lokalerna ser ut och hur de ligger i 
förhållande till varandra, samt hur de utnyttjas. Flera lärare menade att det hade stor betydelse hur man 
rent fysiskt bygger en skola för alla! Här tangerar de ett konsekvenssynsätt som brukar benämnas 
handikappsperspektivet som växte fram på 1960-talet då man insåg att miljön hade en stor betydelse för 
graden av de konsekvenser ett handikapp kan få. 97 Det är i förhållandet mellan individen och i den 
omgivande miljö som problemet uppstår – eller inte uppstår. Det är inte så att man ovillkorligen måste 
bygga en ny skola rent fysiskt som en förutsättning för att det skall kunna bli en skola för alla. Dessa 
aspekter är viktiga att tänka på då man utformar befintliga lokaler för att underlätta 
inkluderingsprocessen. 

3.2.2 Ökad självkänsla ger ökad grad av delaktighet 
Att motivera eleverna och ge dem självförtroende så att de vågar prova på förändringar återkommer 
många av lärarna till. De anser detta som ett av de absolut viktigaste kriterierna för att få projektet att 
fungera bra. För att få större förståelse för andra, och ökad motivation i initieringsfasen, anser jag att 
det är mycket viktigt att skapa möten där inkluderingsprocesser har chans att starta.98 Vikten av att 
kunna skapa sådana möten beskrivs av flera forskare. Möten av informell art, i de nischer där 
gymnasiesärskoleelever, vanliga elever, lärare av alla kategorier, föräldrar och allmänhet skulle kunna 
träffas, för det är i mötet en förändring kan uppstå. Detta nylärande möte beskrivs exempelvis av 
Scherp på följande sätt: 

 
Nylärande gynnas av att man skapar lärmiljöer som karaktäriseras av utmanande möten där olika perspektiv 
möts 99

 
Utan sådana möten anser jag inte att allmän information i sig skulle innebära förändringar av 
värderingar eller normer hos den enskilde eleven eller läraren. 
 
I flera studier har det visat sig att graden av handikapp inte, som väntat, är det största eller avgörande 
kriteriet på resultatet av upplevd delaktighet utan snarare har lärarens attityder och omgivningens 
villighet att träna elevens självständighet och självkänsla, visat sig ha störst betydelse för upplevelse av 
grad av delaktighet.100 De lärare som höll på att jobba med att öka elevernas självkänsla på de 
undersökta skolorna har alltså stöd i forskningen för att detta har stor betydelse för 
inkluderingsprocessen.101  

3.2.3  Elevernas delaktighet i olika sammanhang 
Enligt nischteorin samspelar alltså en individ med sin omvärld utifrån dess egen tolkning av 
sammanhanget. 102 Hon söker upp nischer som upplevs passa och strävar efter att få tillträde till nya 
sådana nischer. Här spelar utformningen av miljön stor roll eftersom den sätter de yttre ramarna 
innanför vilka det blir möjligt för individen att bli delaktig i en verksamhet, i ett sammanhang. Denna 
teori stämmer väl in på denna undersöknings resultat. Lärarna tycker att vissa verksamheter eller 
sammanhang är lättare att börja med. Flera av informanterna anser de estetiska ämnena som de lättaste 
att börja med, av vilket jag drar slutsatsen att de betraktar det som ett exempel på en nisch där eleverna 
har större chans till ökad grad av delaktighet. Men några lärare tyckte att även teoretiska ämnen kan 

                                                 
97 Gustavsson, A (red) (2004) s 18 
98 SOU 2004:98 s 122 
99 Berg & Scherp (red.) (2003) s 39 
100 Gustavsson, A (red) (2004) Delaktighetens språk s 146 
101 SOU 2004:98 s 123 
102 Gustavsson, A (red) (2004) s 146, 142 
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vara arenor för inkludering. Det beror mycket på vilka elever som ingår i grupperna, samt vilken 
kompetens läraren har.  
 
En av lärarna som intervjuades är aktiv inom projektet och berättar att de planerar en integrering av 
invandrarelever med gymnasiesärskolans elever. De skulle ha gemensamma lokaler för att på så sätt 
träffas. Tanken är att deras respektive negativa fördomar om varandra på detta sätt kan bearbetas. 
Lärarna ska också mycket aktivt arbeta med värdegrundsfrågor inom dessa båda grupper. Tänkvärt i 
sammanhanget är att läraren påpekade att även gymnasiesärskoleelever naturligtvis har fördomar om 
andra grupper precis som alla andra. Att de känner sig utsatta för fördomar själva innebär inte att de 
handlar olikt andra grupper. Kanske reagerar de ännu starkare då de själva ofta har en dålig självkänsla. 
Dålig självkänsla är ofta grogrund till en fördömande inställning till andra, främmande grupper. Att 
stärka elevernas självförtroende togs upp av flera informanter som en av de viktigaste 
förutsättningarna för inkluderingsprojektet. 
 
En av informanterna berättade att de just ligger i startgroparna för att tillsammans med en erfaren 
showregissör sätta upp en stor föreställning där tanken till att börja med är att showartisterna kommer 
från Gymnasiesärskolan men att medarbetarna runt om skall handplockas från de två andra 
gymnasieskolorna i ett gemensamt projekt. I denna nisch av teater med sång och musik kan eleverna 
mötas. Det är genom delade aktiviteter som en gemensam samhällsidentitet kan förstärkas skriver 
Hans Ingvar Roth.103 I detta fall kanske organisations- eller skolidentitet är en mer passande 
benämning. Skall inkluderingen lyckas går det inte att se detta arbete som ett välgörenhetsarbete, se 
exempelvis Falsafi och Tideman. Detta eftersom vi redan i begreppet välgörenhet har manifesterat ett 
uttalat vi-och-de -tänkande.   
 
I en nisch där fokus inte ligger på vad individen inte kan utan vad den kan, skapas förutsättningar för 
ett sådant möte.104 Det måste alltså vara ett ömsesidigt givande och tagande för att 
inkluderingsprocessen skall bli givande för alla parter. I en teaterpjäs, körsång eller skogsvandring kan 
sådana möten uppstå. En sådan nisch, eller sammanhang, kan alltså vara den pjäsuppsättning som 
gymnasiesärskolan tillsammans med de andra två gymnasieskolorna skall starta nu i vår. En 
uppsättning där elever och lärare från alla de tre deltagande skolorna i inkluderingsprojektet deltar. 
Detta är ett bra exempel på sammanhang där nischteorin105 skulle kunna fungera! 

3.2.4 Ämnesuppvärdering  
Flera av lärarna tar upp sin omsorg om eleverna men också att de anser att det inom de olika praktiska 
ämnenas områden finns bra sammanhang (nischer) att starta ett inkluderingsförsök inom. Detta leder 
min analys till ämnenas status och värderingar. Några av de lärare jag samtalade med gav uttryck för att 
det på deras praktiska yrkesinriktade program inom den vanliga gymnasieskolan, ansågs minst lika 
värdefullt och hade minst lika hög status att vara praktisk duktig. Det kallas ”händig” eller att ”ha det i 
nyporna”. En fallenhet för det praktiska har nästan högre status än vara duktig i teori, menarläraren på 
Lindskolan, och detta gäller både status inför lärarna som för övriga elever. Skolkulturen kan anses 
värdesätta praktisk kunskap.106 Detta är gemensamt för de tre skolorna.  
 
Många informanter, både på gymnasiesärskolan, men också på de båda andra skolorna, talar om hur 
viktigt det är att höja eleverna självförtroende, här kommer både skolkulturen avseende praktiskt 
arbete, men även i Björkskolans fall, omsorgen om eleverna till uttryck. Samma strävan uttalar lärarna 
på Gymnasiesärskolan i undersökningen.  
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I Sverige idag dominerar statusmässigt teoretiska ämnen över praktiska inom skolan. En av 
yrkeslärarna påpekar att då hon tidigare arbetade parallellt på en annan gymnasieskola, med enbart 
teoretiska program upplevde hon den skolkulturen som mycket föraktfull mot praktiska ämnen och 
program. Hon uppger att det inte finns motsvarande skolkultur med förakt mot teoretiska ämnen på 
sin nuvarande skola, Lindskolan. För att imponera ”på grabbarna” är det praktiskt handlag och 
skicklighet som gäller. 
 
Att uppvärdera det praktiska arbetet i förhållande till det intellektuella, teoretiska uppmärksammas av 
informanterna på gymnasiesärskolan som en av deras viktigaste uppgifter i syfte att uppfylla skolans 
skyldigheter angående strävansmålen i styrdokumenten avseende kunskapsmålen.107 Det är viktigt att 
försöka höja elevernas självkänsla, kanske främst med tanke på omsorg om att den enskilde eleven 
trivs och mår bra i skolan, men även med tanke på att eleverna skall få ett meningsfullt framtida 
vuxenliv.  
 
Det innebär att vid betraktande av inkludering ur ett mångfaldsperspektiv även aspekterna på vad som 
anses vara högre värderade kunskaper och ämnen med högre status bör tas i beaktande. Om till 
exempel möbelsnickeri eller musik har hög status skulle, enligt Gustavssons beskrivning, elever som 
presterar goda resultat i möbelsnickeri eller musik få en hög status oavsett bakgrund, etnisk tillhörighet 
eller funktionshinder.108  

3.3 Hinder för inkluderingsprojektet 
Det finns flera hinder som informanterna nämner som är relativt enkla att åtgärda. En organisatorisk 
planering av exempelvis schemaläggning, avsättande av tid för reflektion och samarbete är inte 
oöverkomliga rent praktiskt. Projektanslaget kan användas för att betala lärarnas extra tidsåtgång till 
projektet. Betydligt svårare är det förmodligen att på kort tid förändra de negativa lärarnas attityder till 
projektet. Alla är inte odelat positiva, och att förändra attityder tar mycket lång tid. 
 
Lärarna kan alltså tala om inkludering och intellektuellt vara mycket positiva till idén om en skola för 
alla, men då verkligheten kryper närmare och det är deras egen verklighet som berörs, deras eget arbete 
som skall förändras konkret, så kommer de normer fram som finns djupt internaliserade i var och ens 
personlighet, och de känslorna råder vi inte över på ett rationellt sätt, menar exempelvis Falsafi.109

 
Meningarna är mycket delade bland informanterna om en skola för alla över huvud taget är önskvärt 
att genomföra. Argument framfördes både för och emot inom hela skalan från absolut för en skola för 
alla, till mycket tveksam. Nilholm skriver att ur dagens mer marknadsinriktade demokratimodell ofta 
förespråkas föräldrarnas rätt till valmöjligheter för sina barn.  
 

I ett sådant demokratiskt perspektiv bör föräldrar kanske ges möjlighet att välja om deras barn skall 
inkluderas eller ej, dvs. ges en valmöjlighet mellan segregerade lösningar och mer integrerade sådana. En 
sådan förskjutning av föräldrars valmöjligheter kan ses som en genomgripande förändring av svensk 
utbildningspolitik, där den grundläggande utbildningen i mindre grad blir en offentlig angelägenhet.110

 
I slutänden är det frågan om vilken typ av samhälle vi vill ha skriver Nilholm. Förespråkarna för en 
skola för alla och inkludering står å ena sidan som representanter för en viss typ av demokratisyn där 
statens roll som en god kraft framhålls. Utifrån de mer nyliberala demokratitolkningarna kan å andra 
sidan idéerna om inkludering och en skola för alla ses som ännu ett sätt för staten att styra och 
bestämma över medborgarnas liv. 
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Men det inte bara är eleverna som skall ses som en resurs i framtidens skola för alla, utan även deras 
föräldrar. Tyvärr avtar föräldrasamverkan i dagens skolorganisation i takt med att barnen blir äldre. På 
gymnasiet är alltså föräldrasamverkan mindre än på daghem och lågstadieskolorna. Tideman skriver 
om eleverna med funktionsstörningar skall se som en resurs i stället för som problem eller hinder i 
klassrummet.111 Det är kanske dags att också se föräldrarna som en resurs i stället för som hinder eller 
problem i skolverksamheten. Nilholm skriver att föräldrarnas makt över sin egen familjs situation bör 
stärkas.112 En demokratisk valfrihet bör finnas där föräldrar ges en chans att själv välja den skolform 
som föräldrarna anser bäst för sitt eget barn. 
 
Individens frihet i dagens demokratiska samhälle är en omdebatterad fråga. En allmänt demokratisk 
utgångspunkt är att det finns fog för valfrihet då denna inte sker på bekostnad av andra. Då det gäller 
en skola för alla finns det argument både för och emot en sådan valfrihet. Å ena sidan kanske de flesta 
elever skulle vinna på en gemenskap i gemensam skola för alla, oavsett vad föräldrarna anser. Å andra 
sidan finns det grupper som kanske inte skulle gynnas i sin utveckling i en sådan skola.  

3.3.1  Ekonomiska intressen  
Det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas fler än ett enda motiv bakom politiska reformer. Inte 
sällan kombineras dessa motiv med åtminstone delvis ekonomiska motiv. 
 
Normaliseringsbegreppet har fått stor genomslagskraft kanske främst som ett politiskt 
symbolbegrepp.113 Ordet har en stark positiv laddning samtidigt som det är mångtydigt. Genom sin 
höga abstraktionsnivå kan sådana begrepp bli mycket populära eftersom de kan användas i vitt skilda 
sannanhang, samtidigt som det inte förpliktigar till någon konkret politisk handlingsplan. I strävan 
efter normalisering kan också ligga en grundläggande värdering om att det normala alltid är 
eftersträvansvärt. Tideman som ett exempel upp hur vissa kommuner mer eller mindre cyniskt menar 
att normalisering också innebär att alla skall vara med och spara i besparingstider oavsett 
förutsättningar i övrigt, att detta är det normala eftersom alla måste spara. I svårare ekonomiska tider 
då högkonjunkturen vänder nedåt har den svenska samhällshistorien i slutet av 1900-talet tyvärr gång 
på gång visat att det är just inom vård och omsorg stora besparningar gjorts, inte minst kan 
nedskärningarna av speciallärare och annan personal vid landets skolor under 1990-talet nämnas då en 
stor del av speciallärarna försvann.114 En behjärtansvärd reform kan faktiskt dölja en inlindad men 
krasst ekonomisk besparningsåtgärd. Tideman skriver om att se olikhet som en resurs i skolan 
 

Det finns skäl att betona att det är nödvändigt att inta en kritiskt granskande och problematiserande 
inställning även till ambitionen om en inkluderande skola. Både för att värna enskilda elevers bästa, något 
som inte alltid för alla och i alla situationer är inkludering, men också för att det som grund för många av 
våra till synes idealistiska värderingar och ambitioner ofta finns ekonomiska motiv, mer eller mindre uttalade 
och medvetna. Så det gäller att vara uppmärksam på konsekvenserna av att det t ex ofta är ekonomiskt mer 
fördelaktigt med inkluderande undervisningsformer än med segregerade.115  

 
Här kan informanternas tveksamhet mot en skola för alla kanske beskrivas som en intuitiv känsla för 
den kritik som de franska forskarna Ebersold och Stiker framför.116 Lärarna uttrycker farhågor om hur 
deras elever skall kunna hävda sig och sina behov då alla i en skola för alla i en framtid kommer att 
kämpa för just sina intressen. Välfärdssamhället har här ett stort ansvar så att inte ansvaret enbart läggs 
på individer utan att de svaga gruppernas intressen också värnas och tillvaratas. 
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3.3.2 Ökad segregation istället för integrering 
Sedan kommunerna tog över skolorna har en ökad segregering ägt rum enligt Tideman. Kategorisering 
och sortering av elever utifrån bedömning av normalitet/avvikelse har ökat snarare än minskat under 
1990-talet.117 Även skillnaderna mellan hur de olika skolorna utformar undervisningen har ökat. Detta 
kan tolkas som om det finns en konflikt mellan teoriernas och visionernas en skola för alla och den 
rådande praktiken där segregationen tenderar att snarare öka i stället för att minska, menar exempelvis 
Tideman. 118 Elever som blivit integrerade i vanlig skola upplever också ibland ett utanförskap. I några 
studier som Skolverket tagit del av upplevde drygt en tredjedel av eleverna ett utanförskap och var 
exkluderade från gemenskapen. De saknade känsla av delaktighet och gemenskap.119

 
 Att avskilja elever i behov av specialpedagogiskt stöd i särskilda grupper är heller ingen bra lösning, 
anser bland annat Tössebro och Tideman.120  En inkluderad verksamhet är en förutsättning för att inte 
ökad segregering skall ske. Lärarna i undersökningen som är mer eller mindre negativa till en skola för 
alla kan sägas inta den kompensatoriska ståndpunkten. Några lärare uttryckte farhågor att särskolans 
elever inte skulle få tillräckligt med stöd och hjälp i framtidens en skola för alla. En lagom flexibel 
integrering efter individens behov, så uttryckte en av lärarna det ideala tillståndet i en framtida skola. 
  
Haug menar att hela den svenska specialpedagogiska traditionen bygger på segregation och 
föreställningen om en kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå ett slags rättvisa för 
eleverna. Gamla materiella strukturer och föreställningar lever kvar och har fortfarande en påverkande 
kraft utan att det märks eller ens är medvetandegjort, något Haug kallar frusna ideologier. De frusna 
ideologierna lever kvar som en slags tundra under dagens verksamhet och påverkar den menar 
Haug.121  
Lärarna i undersökningen ger enligt min mening här uttryck för att det kompensatoriska, individuella 
perspektivet överordnas det kritiska och socialt fokuserade samhällsperspektivet. Det kan också tolkas 
så att de frusna ideologierna lever och gör sig påminda. 

3.3.3 Människosyn och värdegrund 
Vilken människosyn och värdegrund präglar då de olika synsätten som lärarna harpå projektet?  
Flera av lärarna ansluter sig till den forskartradition som står för ett individperspektiv. De anser att 
individen och dess behov måste komma i första hand. De värnar om särskolan och ser en stärkning av 
de särskilda skolformer som ser till varje individs behov är lösningen, dvs. särskolan skall värnas och 
stärkas. I förlängningen är dessa frågor nära förknippade med frågan om vilken typ av samhälle vi 
förespråkar.122Hos lärarna i undersökningen betonas kanske snarare rädslan för att individen skall fara 
illa i en skola för alla än en verklig önskan att just stärka gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolan finns 
också traditionellt en omsorgskultur.123 Farhågor finns också bland lärarna att kommunerna i sviktande 
ekonomiska tider skall spara in och att det först och främst kommer att drabbar de svagaste grupperna, 
dvs. exempelvis elever med funktionsstörningar eller funktionshinder. 
 
De lärare som förordar en skola för alla ser fördelar med den större sociala gemenskapen och menar 
att mångfald i sig är något eftersträvansvärt. Dessa lärare ansluter sig till den forskartradition som står 
för ett kritiskt samhällsperspektiv. De flesta informanterna ställer sig någonstans mittemellan dessa 
båda forskartraditioner. De är både positiva till delar av inkluderingsprojektet och negativa till andra 
delar av projektet och i dess förlängning visionen om en skola för alla. Tideman menar att visionen 
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med en skola för alla skulle innebära en gemensam skolvardag för alla barn, och att de mänskliga 
rättigheterna om allas lika värde härigenom skulle konkretiseras.124Peter Haug beskriver visionen på 
följande vis: 
 

En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer sig från den 
”etablerade” och traditionella skolan. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där 
alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom 
gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till gemenskapen 
efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt 
utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk.125

 
Den här undersökningen visar att det inte är helt lätt att realisera ovanstående vision i den praktiska 
verkligheten.  
 

3.4  Inkludering ur ett mångfaldsperspektiv 
För att projektet i sin förlängning skall leda till den mångfald som är önskvärd ur ett 
mångfaldsperspektiv, måste kretsen av inkluderade kategorier vidgas enligt exempelvis Nilholm. Det är 
fler är särskoleeleverna som skall inkluderas i framtidens skola för alla.  

3.4.1 Inkluderingsprocessen 
En liten dörr i inkluderingsprojektet i denna undersökning har visserligen öppnats för SFI-elever som 
går till Björksskolans textilsal för undervisning, men utgör en egen grupp. Här finns en integrering i 
lokaler precis som fallet är för gymnasiesärskolan.  
Projektet är dock, ur ett mångfaldsperspektiv, ännu i sin spädaste linda. Inga andra grupper än 
gymnasiesärskoleeleverna står angivna i projektets aktivitetsplan som påtänkta aspiranter för 
inkluderingsprojektet. För att nå visionen om en skola för alla får inte dessa aspekter glömmas bort. 
Frågan är inte vem som skall integreras med vem, utan perspektivet måste vidgas till att alla skall 
inkluderas med alla. Först då finns inget vi och de, eller en kategori som skall underordnas en större 
helhet. På samma sätt menar exempelvis Nilholm att det gäller för forskningen att utgå från 
inkluderande föreställningar för att vara framgångsrik inom inkluderingsområdet.126Han menar att 
inkluderandeprocesser kan komma att innefatta andra grupper än enbart barn i behov av särskilt stöd, 
exempelvis etniska minoriteter eller andra marginaliserade grupper. Barn med funktionshinder är 
endast en kategori bland många andra. Istället för att enbart inrikta krafterna på att inkludera 
gymnasiesärskoleelever i den vanliga skolan och kalla det för inkludering kan vi istället kanske tala om 
inkluderandet av en mångfald av olikheter.  
 

Inkluderande föreställningar inom forskningen kan tex. innebära frågan om hur en mångfald av elever ska 
undervisas inom ramen för samma klassrum blir en central frågeställning för pedagogiken.127

 
Leili Falsafi anser det avgörande för inkluderingsprocessen, utifrån perspektivet mångfaldsuppdraget, 
om det är ett påtvingat eller självvalt uppdrag.128 Hon menar att samhällets idag marginaliserade 
grupper kommer att fortsätta att vara marginaliserade, om vi inte förstår sambandet mellan samhällets 
värderingar (som uttrycks ibland annat lagar och styrdokument) och de normer som den enskilda 
människan har internaliserat djupt i sin personlighet och som inte förändras så snabbt över tid. Lärarna 
i projektet synliggör detta på ett mycket tydligt sett. Intellektet inser att strävan efter en skola för alla är 

                                                 
124 Tideman, Rosenqvist m.fl. (2004) s 225 
125 Haug, Peter (2000) ”Bryt etablerade föreställningar” Pedagogiska magasinet nr 2/2000 s29f, enl Nilholm (2006) s 7 
126 Nilholm (2006)  s 21 
127 Ibid. s 33 
128 Falsafi: Föreläsning 2006-12-12  

 34



visionen, medan känslomässigt vi inte hänger med riktigt i svängarna. Just i denna brytning anser jag 
att det undersökta inkluderingsprojektet befinner sig.  
 
Inte någon av informanterna är heller beredda att helt och hållet ta avstånd ifrån en skola för alla, men 
det intressanta är de många förbehåll de ändå ger uttryck för! Denna gråskala av normer som varje 
människa har internaliserad i sin personlighet är djupt mänsklig, och liksom Falsafi anser jag att det 
absolut inte får anses moraliskt felaktigt eller förkastligt. Det är viktigt att inse att människan är i 
grunden en biologiskt konservativ varelse och att intellektets insikt om vad som borde vara 
eftersträvansvärt, inte omedelbart följs av känslan att det verkligen är det utan att detta är en process 
som tar tid! Utvecklingen går inte fortare än människan med sin inneboende tröghet klarar av. Detta 
kan vara en förklaring till att det inte hänt så mycket i det undersökta inkluderingsprojektet.  

3.4.2 Kategorisering 
Kategoriseringen skymmer de verkliga problemen då vi ser till sina förutfattade meningar om gruppen 
snarare än till den enskilde individen som ingår däri menar både de Los Reyes, Roth och Falsafi. Detta 
framkom även i denna undersökning då några lärare talade om att de måste jobba med attityderna 
bland eleverna på de olika skolorna, dvs. vad som är acceptabelt beteende och vad som inte är det. De 
Los Reyes och Roths beskriver på ett likartat sätt de konflikter som uppstår i ett mångkulturellt 
samhälle. 129 Eleverna från Lindskolan, i denna undersökning, har exempelvis förr klagat på det 
bordskick som eleverna från Gymnasiesärskolan visade. Denna konflikt har diskuterats ett flertal 
gånger med eleverna i olika sammanhang. Tidigare har några elever vägrat äta med de där i matsalen, 
men nu har de vant sig, berättar en av informanterna. Att använda exempelvis begreppet de där visar på 
det kategoriska tänkandet. Det viktiga mötet kanske också har haft betydelse! De övriga eleverna har 
nu blivit vana vid de olika funktionshinder som eleverna från Gymnasiesärskolan har, och stör sig efter 
en tid inte längre på utseende eller beteende, eftersom de träffas varje dag i matsalen. 
 
Mycket av de kategoriseringar av vi och de som framkommer bland eleverna i undersökningen ger 
sannolikt i viss mån uttryck för de värderingar och attityder som eleverna har med sig hemifrån. 
Därför är det också mycket viktigt att få med sig elevernas föräldrar i projektet. För att kunna avgöra 
vad en skola för alla skulle kunna innebära är det nödvändigt att med egna ögon se hur projektet 
fungerar. Föräldrarna bör därför själva engageras i projektet. Om de då också i välbetänkta 
sammanhang får möta de andra föräldrarna och eleverna är det kanske en väg till ökad förståelse. Den 
man lär känna är inte längre enbart en person med problem eller hinder av olika slag. Bakom 
kategorin, i det här fallet bakom funktionsstörningen, finns en människa med egna behov, drömmar 
och förhoppningar om framtiden.  
 
Det jag anser anmärkningsvärt är att lärarna i undersökningen är så rörande eniga om att arbeta med 
motivering och attitydförändringsprocessen hos eleverna men inte har tankar omkring eller vill utrycka 
sådana då det gäller samma förändringsarbete inom deras egen lärarkollegium. Informanterna uttalar 
att de flesta är positiva men erkänner samtidigt att det finns en del som inte alls vill delta aktivt i detta 
projekt. Inga funderingar om hur de negativa skulle förmås bli positiva till projektet framkom under 
intervjuerna. Dessutom är det på sin plats att påpeka att det faktiskt ingår i lärarnas lagstadgade 
uppdrag att verka för en demokratisk skola, en skola för alla.130 I de svenska styrdokumenten för skola 
och särskola uttrycks idag en tydlig politisk vilja att skapa en skola anpassad för att klara att möta alla 
elever i framtiden, en skola för alla.131 De som motsätter sig detta har med andra ord inte förstått 
innehållet i sitt eget uppdrag och begår i princip mer eller mindre tjänstefel då de aktivt motarbetar 
projektet genom att exempelvis utebli för informationsmöten och fortbildning. Att alla elever i en nära 

                                                 
129 De Los Reyes, P. (2001), Roth (1996) s 69  
130 SOU 2004:98 s 85f 
131 SKOLFS 1994:2, Lpf 94 samt  Skolverket Kursplaner för GySär2002  
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framtid kommer att bli alla pedagogers gemensamma ansvar, borde inte vara en nyhet för någon lärare 
verksam i dagens skola.132  
 
Den informant som uttalade sig också som förälder, och då gjorde skillnad på vad hon ansåg som 
förälder och vad hon ansåg i egenskap av lärare, är mer ett exempel på det Falsafi talar om, nämligen 
glappet mellan känsla och intellekt. Informanten är också väl medveten om vad som står i 
styrdokumenten, och om sina egna motstridiga känslor. Informantens vilja att förklara sitt personliga 
dilemma tyder på en personlig mognad och insiktsfullhet. Tankeväckande är också att några 
informanter anser att deltagandet absolut måste vara frivilligt, medan en del lärare anser att samtliga 
(både lärare och elever) skulle bokstavligen tvingas med i projektet. Enligt de flesta forskare är ett 
påtvingat deltagande i en sådan här process inte fruktbart, varken för den tvingade eleven, läraren eller 
projektet i sig. 
 
Låt oss inte heller glömma bort att gymnasiesärskolans elever bara är en grupp, en kategori av alla som i 
framtidens skola för alla skall inkluderas med varandra. Inkluderingsprocessen i det undersökta 
projektet är ännu i sin linda. Det märks även på det sätt som informanterna använder sig av olika 
begrepp. Språket eller den diskurs vi använder avslöjar hur vi tänker. Detta är en aspekt som sällan 
lyfts fram till diskussion enligt Nilholm133. En inkluderande diskurs utmärks av att vi i vårt språkbruk 
använder inkluderande begrepp, det visar att vi tänker på ett inkluderande sätt menar Nilholm. Vi 
utgår då från en mångfald i talet om elever.  
 
Nilholm menar att detta ofta även syns i texter och dokument av olika slag. Ett dokument som handlar 
om inkludering kan på ett subtilt sätt uppbäras av distinktioner av exkluderande karaktär. Så kan också 
projektets aktivitetsplan tolkas om man så vill. I aktivitetsplanen planeras, fr.o.m. 2007 och framåt, att 
minst två gymnasiesärskoleelever skall inkluderas i någon gymnasiekurs eller del av program134  Att på detta sätt 
ange den kategori som skall inkluderas med vem kan tolkas som att diskursen är icke-inkluderande.  
 

3.5 Slutsatser  
Undersökningen visar att själva processen med inkludering av gymnasiesärskolan i de övriga 
gymnasieskolorna ännu inte har hunnit fram till en inkludering i egentlig mening. I dagsläget består 
inkluderingsprojektet snarast av en lokalintegrerad verksamhet. Gymnasiesärskolan har några av sina 
program lokalmässigt integrerade med de andra gymnasieskolorna. 

3.5.1 Styrkor respektive hinder för projektet 
Den engagerade projektledaren samt att många lärare är intresserade av projektet och gärna vill arbeta 
mer aktivt för att projektet skall fungera är några av projektets styrkor. En positiv ledning finns också, 
mest positiv uppges ledningen inom gymnasiesärskolan vara.  
 
Men det finns ett inbyggt problem med s.k. eldsjälar. Projekt i allmänhet har en tendens att just ha s.k 
eldsjälar som startar och driver dem. Detta innebär emellertid också en fara för projektets fortlevnad. 
Med få engagerade medarbetare finns risken att eldsjälen till sist inte mäktar med att driva projektet 
vidare. Det framkommer också i undersökningen att informanterna upplever brist på planeringstid och 
avsatt schematid och uppger detta som det största hindret för att lärarna skall kunna samarbeta.  
 
Det är intresseväckande att den fysiska miljön har så avgörande betydelse i inkluderingshänseende. 
Undersökningen visar att det finns ett direkt samband mellan den fysiska miljön och känsla av 

                                                 
132 Skolverket(1998) Elever i behov av stöd s 21 enl. Vernersson (2002)  s 23, Hallman (2006) s 19 
133 Nilholm (2006) s 32 
134 Se bilaga 1. 
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exkludering, utanförskap hos eleverna. Omvänt borde dessa hinder kunna byggas bort och den fysiska 
miljöns utformning kan alltså vara en faktor av betydelse för att underlätta ökad delaktighet i 
inkluderingsprocessen. 
 
För att lyckas med denna typ av långsiktiga projekt är det en stor fördel om det ekonomiska är klart 
från början. Att varje år vänta på besked om projektet skall få fortsätta eller inte skapar ingen möjlighet 
av långsiktig planering och strukturerad strategi. Detta ligger implicit i själva begreppet projekt. Det är 
ett arbete som är initialt, ett försök samt av tillfällig art. Projektpengar söks varje år och i väntan på 
besked uppstår ett vakuum i framförhållning och planering. Detta är ett dilemma, och hur det skall 
lösas har jag inget egentligt svar på, utan problemet ligger snarare i att detta är just ett projekt, med allt 
vad detta innebär av ekonomisk och politisk osäkerhet, och inte en permanent verksamhet. Därför 
anser jag detta är ett av de största problemen med undersökningens inkluderingsprojekt. Problemet är 
särskilt aktuellt i dessa dagar av politiskt maktskifte i Sverige eftersom nya regeringar har en tendens att 
just manifestera sin politiska profil inom den offentliga sektorn, ofta inom skolans område.  

3.5.2 Utveckling av projektet 
Min mening är att, trots vissa brister i planeringen av föräldramedverkan, detta projekt ändå är relativt 
väl förberett. Det finns nischer eller sammanhang, i första hand inom den estetiska verksamheten, där 
inkluderingsprocessen kan börja. En massiv insats skall läggas på motiveringsarbete av eleverna, vilket 
är påbörjat, men även samtliga elevers föräldrar och anhöriga. Det är en stor uppgift, men jag anser det 
nödvändigt för att kunna bedriva en framgångsrik inkluderingsprocess där eleverna från alla tre skolor 
känner ökad delaktighet. För närvarande pågår olika kurser och föreläsningar i försöken att även höja 
personalens motivation till projektet. Vad som dessutom skulle behöva utredas är hur föräldrarna 
lämpligen kan engageras i projektet. Föräldrarnas bör ha en hel del att säga till då det gäller deras barns 
utbildning. Först skall alla få chansen att se vad som de i så fall väljer bort! En inkluderande skola för 
alla bör gynna de allra flesta elever, men undantag finns som bekant alltid och från alla regler. I de 
fallen anser jag att valfriheten är befogad. 
 
Den alternativa inkludering som förekom på skolorna anser jag ett av de mest intressanta som 
framkom i undersökningen. Att fortsätta utveckla den verksamheten vore väl värt att pröva som en av 
de vägar som kan leda till en ökad delaktighet och ökad inkludering.  
 
Att uppvärdera de praktiska ämnena och att öka status på yrkesinriktade program är måhända utanför 
ramarna för ett enskilt projekt. Detta är dock en intressant fråga ur många aspekter, inte minst ur 
värdegrundssynpunkt.135 Att höja statusen för praktiska ämnen skulle höja statusen också på de elever 
och lärare som är verksamma inom de praktiska ämnenas hantverk. 

3.5.3 En skola för alla 
Undersökningen visar att informanterna har delade meningar om en framtida skola för alla. 
Vissa lärare är mycket positiva till det pågående inkluderingsprojektet medan andra har förbehåll 
eller är öppet negativa. En intressant slutsats är att de som öppet motsätter sig en framtida skola 
för alla samtidigt ställer sig negativa till de styrdokument som reglerar skolans verksamhet. I 
lärarens uppdrag ingår implicit att dels acceptera de styrdokument som reglerar skolans 
verksamhet, men dessutom ingår i uppdraget att aktivt sträva efter att uppfylla styrdokumentens 
politiska vision och innehåll i sitt dagliga praktiska arbete som lärare. Alla lärare ställer sig 
emellertid inte helt okritiska till dessa styrdokument visar denna undersökning. 
Motiveringsarbete behövs alltså inte bara för att elever och föräldrar skall delta i projektet utan 
projektledningen har här en uppgift att få samtliga verksamma lärare på de tre skolorna 
motiverade att arbeta efter styrdokumentens fastställda riktlinjer.  
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3.6 Avslutande reflektion 
I en skola för alla förutsätts att skolan anpassas efter eleverna istället för tvärtom. Det kommer ändå 
att finnas grupper där alternativa lösningar behövs. En sådan lösning kan vara att betrakta samtliga 
elever som en tillgång i det allmänna klassrummet i stället för ett hinder eller problem som skall lösas. 
En utmaning blir då att hitta former så att samtliga elever, i den mångfald som finns, får 
förutsättningar till full delaktighet. Uppkomsten av en brett spektra av fungerande alternativa lösningar 
är också ett uttryck för att en fullt inkluderande verksamhet har uppstått. 
 
I ett språkbruk eller diskurs där informanterna talar om kategorier eller grupper, exempelvis då 
gymnasiesärskolans elever skiljs ut från det vanliga gymnasiets elever i denna undersökning, 
utgår den som talar inte från uppfattningen om en mångfald av individer. Även begreppet omvänd 
inkludering, som användes av flera av informanterna, visar att informanterna inte använder sig av 
ett mångfaldsbegrepp då de beskriver individens delaktighet. Denna kategorisering gör både 
informanterna och jag som intervjuare oss skyldiga till i denna undersökning.136 Förklaringen är 
helt enkelt att det är där vi i nuläget befinner oss som bestämmer diskursen. Det är idag naturligt 
att tala om de kategorier som skall bli föremål för inkludering, men inte att tala och tänka så 
långt fram som att vi alla skall inkluderas med varandra i en mångfald. Den dag mångfald 
verkligen råder, har begreppen inkludering och integrering också mist sin mening och sitt 
innehåll. Då finns inte heller kategorier som skall integreras eller inkluderas med en rådande 
normalitet, eftersom det i mångfalden finns endast individer och inte kategorier. 
Gymnasiesärskoleelever tillhör endast en av flera grupper eller kategorier som skall inkluderas i 
den vanliga skolan. Till en skola för alla, där mångfald råder och inkluderingsbegreppet mist sin 
mening, är steget dock fortfarande långt, och det är också anledningen till att vi idag använder 
oss av en kategorisk diskurs i form av begrepp och distinktioner.  
 
Den här undersökningen är gjord enbart utifrån den vuxna personalens synvinkel. Det skulle vara 
mycket intressant att också undersöka vilka synpunkter eleverna och deras föräldrar har i frågan om 
inkluderingsprojektet och en framtida skola för alla. Inkluderingsprocessen på de tre gymnasieskolorna 
i Mellansverige visade sig i dagsläget befinna sig i sin initieringsfas. Det skulle därför också vara mycket 
intressant att återvända om ett par år för att undersöka hur projektet då fungerar.  
 
Ett annat intressant område att undersöka är den relativt okända forskningen om de högpresterande 
eleverna, som trots mycket hög begåvning och inlärningskapacitet inte klarar av att fullfölja sina studier 
av olika skäl, oftast av psykisk och/eller social natur. Behovet av inkludering finns alltså från många 
olika håll! Frågan om hur vi skall klara av att skapa en skola för alla där mångfalden verkligen ses som 
en resurs är en utmaning för framtida forskning! Det skall bli mycket intressant att fortsätta bevaka 
den pågående utvecklingen inom gymnasieskolans område i dessa frågor! 
 
 
Till sist ett slutord som är ett citat av Leili Falsafi: 
 
Bakom varje kategori finns en människa.137
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4 Sammanfattning 
I denna undersökning har jag försökt få svar på hur ett antal lärare ser på ett pågående 
inkluderingsprojekt. Tre olika gymnasieskolor, varav en gymnasiesärskola ingår i projektet. Hur de 
olika lärarna i undersökningen ser på projektet har ett samband med deras syn på eleverna och vad de 
anser är bäst för dem.  
 
Själva processen med inkludering av gymnasiesärskolan i de övriga gymnasieskolorna, visar 
undersökningen av projektet, har ännu inte hunnit fram till en inkludering i egentlig mening. I 
dagsläget består inkluderingsprojektet snarast av en lokalintegrerad verksamhet. Gymnasiesärskolan 
har några av sina program lokalmässigt i de andra gymnasieskolorna. Gemensamma valbara kurser, 
främst inom de estetiska ämnena, är planerade starta inom en nära framtid. De estetiska ämnena hör 
till de praktiska ämnen som informanterna anser är bra sammanhang, eller nischer, för att starta en 
inkluderande verksamhet i.  
 
Som styrkor i inkluderingsprojektet anger informanterna främst den engagerade projektledaren samt 
att flera lärare är intresserade av projektet och vill gärna arbeta för att projektet skall fungera. En 
positiv ledning anges också, mest positiv uppges ledningen inom gymnasiesärskolan vara.  
 
Som hinder för inkluderingsprocessen anger informanterna främst brist på tid. Schemaläggningen är 
ett annat praktiskt problem som informanterna framhåller som hinder för att lärarna skall kunna 
samarbeta. Lokalernas utformning anges också som hinder för att inkluderingsprojektet skall fungera 
bra. Undersökningen visade att det finns ett direkt samband mellan den fysiska miljön och känsla av 
exkludering eller utanförskap hos eleverna. Lärarna anser att det är viktigt att stärka eleverna så att de 
vågar pröva nya utmaningar. Det framkom också i undersökningen att de elever som går på vanliga 
gymnasieskolan anses av lärarna ha lättare för att gå till kurser på gymnasiesärskolan i stället för 
tvärtom. Denna alternativa form av inkludering har i ett par fall genomförts med gott resultat men är 
inget som var planerat i förväg utan snarare ett par spontana och enskilda händelser.  
 
Det framkom att vissa lärare är mycket positiva till det pågående inkluderingsprojektet medan andra 
tvärtom är något till mycket negativa. Projektets slutliga målsättning, en skola för alla, är en målsättning 
som inte heller delas av alla lärare visar undersökningen. En del är mycket positiva medan andra anser 
att en skola för alla inte passar alla elever eller hade andra förbehåll som gör att de är mer eller mindre 
negativt inställda. Informanterna ser omsorgen om eleverna som individer viktigast, och de hyser 
farhågor om en skola för alla verkligen är bra för alla elever. Farhågor att eleverna skulle fara illa om 
kommunerna måste spara i framtiden framförs som ytterligare ett argument mot en framtida skola för 
alla.  
 
Projektet uppfyller åtta av tio kriterier som forskare anser behövs för att en inkluderande process skall 
uppstå. Två undantag finns. Det första undantaget är kriteriet om lärares attityder. Undersökningen 
visar att många lärare är positiva till inkluderingsprojektet, men att några lärare däremot är i olika grad 
negativa till projektet. Vissa lärare deltar därför inte i fortbildning eller informationsmöten. Det andra 
undantaget är kriteriet om engagerade föräldrar och elever. Förändringsarbete med elevers attityder har 
påbörjats medan föräldrarna ännu inte engagerats i projektet. Föräldramedverkan nämns heller inte 
vare sig i den 4-åriga planen för inkluderingsprojektet eller tas upp av någon av informanterna.  
 
Enligt mångfaldsperspektivet tillhör projektets Gymnasiesärskoleelever en av flera grupper eller 
kategorier som idag och i framtiden skall inkluderas i den vanliga skolan. Till en skola för alla, där 
mångfald råder och inkluderingsbegreppet mist sin mening, är steget dock fortfarande långt. 
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Delmål - Aktivitetsplan 
 

Aktiviteter Vt-
06 

Ht-
06 

Vt-
07 

Ht-
07 

Vt-
08 

Ht-
08 

Öka samverkansformer för 
specialpedagogerna på resp. skola 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Påbörja samverkan både vad gäller 
lokaler och personal. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Samordna värdegrundsarbetet X X X X   
Gemensamma temadagar   X X X  
Arbeta med attitydförändringar X X X X X X 
Att minst två gymnasiesärskoleelever 
skall inkluderas i någon gymnasiekurs 
eller del av program 

   
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Arbetsbyten mellan personalgrupper   X X   
Jämställdhetsarbetet med eleverna 
utvecklas särskilt avseende: 
”grabbarna med keps” och ”flickorna 
på estetiska”. 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
X 

   

Föreläsningar i tydliggörande 
pedagogik 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Seminarier utifrån ”En helhetssyn på 
lärande” 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Värderingsövningar i personalgrupper  
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Dokumentation i form av loggbok X X X X X X 
Analysera och utvärdera processen i 
projektet:Vad var det som hände? Hur 
uppfattades det? Hur uppnådde vi delmålen- 
aktiviteterna 

 
 
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

Djupintervjuer genomförs i slutet av 
projektet som en del av utvärderingen 

    
X 

 
X 

 

       
 
 



Intervjufrågor: 
Vilken skola undervisar du på?  

Är du kärnämneslärare eller karaktärsämneslärare? 

Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat här? 

Vilka kategorier elever undervisar du? Hur ser grupperna ut?  

Finns blandade grupper med gymnasiesärskoleelever och gymnasieskoleelever på 
skolan?  

Finns en viss skolkultur på din skola/program, dvs. en praxis som ”sitter i 
väggarna” ? 

Hur är din syn på inkluderingsprojektet som pågår? 

I vilket sammanhang träffar du de inkluderade eleverna?  

Finns ämnen/kurser eller sammanhang där integrering lättare/svårare kan ske ( 
inom inkluderingsprojektet?) 

Hur delaktiga är särskoleeleverna i sina olika sammanhang/grupper?  

Vilka styrkor finns i projektet, anser du?  

Vilka hinder finns i projektet, anser du? 

Hur upplever du stödet från ledningen?  

Samarbetet med övriga lärare? 

Hur kan projektet utvecklas/förbättras anser du? 

Målet med inkluderingsprojekt är i förlängningen ”en skola för alla”: Går det att 
förverkliga på denna skola anser du? Vad krävs i så fall? Vad saknas?  

Går det att förverkliga överhuvud taget? Vad krävs i så fall? Vad saknas?  

Är ”en skola för alla” önskvärt att genomföra? Hur ser du på detta? För och 
nackdelar. 

 



 
 
Information om en undersökning av det pågående inkluderings-projektet 
 
Hej! 
Jag går för närvarande näst sista terminen på Lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna och står i 
begrepp att skriva mitt examensarbete på C-nivå.  
Vid mina VFU-perioder har jag indirekt blivit delaktig i det inkluderingsprojekt som pågår mellan 
era tre gymnasieskolor. Jag har funderat mycket kring projektet, hur det fungerar och dess 
betydelse för de inblandade, både elever och personal. 
 
Mitt syfte är att närmare undersöka det pågående inkluderingsprojektet utifrån lärares perspektiv. 
 
Jag tänkte genomföra undersökningen genom att intervjua några av de lärare som arbetar på de 
berörda skolorna.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 
 
Mitt önskemål är att du kan avsätta ca 60 minuter för en intervju i samtalsform. 
Intervjuerna kommer att spelas in på minidisc. Informationen som samlas in vid intervjuerna 
kommer endast att användas för detta forskningsändamål och uppgifterna som redovisas blir 
anonyma. Inte heller skolornas namn eller ort kommer att anges utan vara fingerade. Intervjuerna 
kommer efter intervjuerna att skrivas ut och ni kommer få möjlighet att ta del av utskrifterna.  
 
När undersökningen är slutförd och resultatet presenterat kommer de använda minidiscarna att 
raderas. Examensarbetet kommer då det är färdigt att läggas in i DALEA, Högskolan i Dalarnas 
sökarkivsystem så att alla som så önskar får tillgång till det. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Eva Hallman   Hanna Trotzig 
Student   Handledare 
Åmbergsgatan 48   Högskolan Dalarna, Campus Falun 
784 45 Borlänge   Selma Lagerlöfsplatsen 
070-536 00 37   791 88 Falun 
0243-685 60   023–778 343 
eva.hallman@edu.borlange.se  htr@du.se
     

 
 
 

mailto:eva.hallman@edu.borlange.se
mailto:htr@du.se

	Abstract

