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Personlig bakgrund
Jag har sedan flera år känt intresse för handikappade barn och ungdomar. Jag tycker att
arbetet med handikappade barn ger mycket samtidigt som man snabbt inser sina bristande
kunskaper. När jag började arbeta som lärare våren 2002 förstod jag snabbt hur mycket som
kretsar kring barn med speciella behov även i grundskolan. Det diskuteras om olika orsaker
till elevers beteende, olika drag av handikapp som eleverna har, om vissa barn verkligen får
det de behöver i grundskolan och om de inte mår bättre i särskolan.

Under våren var jag på fortbildning kring elever med speciella behov där bland annat
Barnombudsmannen talade om de handikappade, deras fritid och utanförskap. Jag blev då
intresserad av ämnet och senare började jag fundera kring integrering av barn med speciella
behov. Skulle integrering förändra utanförskap? När jag började utrycka mina tankar muntligt
insåg jag hur diffust begreppet var. De jag talade med sa olika saker som var och en hade med
integrering att göra men ändå var så olika, gruppintegrering, individintegrering. Elever mår
dåligt av integration. Det hämmar deras utveckling. Många tankar kom fram och jag bestämde
mig för att undersöka integreringen i dagens skola.

Examensarbetets mål är att jag ska få ökade kunskaper kring integrering. Begreppet används i
stort sätt dagligen i diskussioner både i och utanför skolan. Det finns många frågor och
funderingar kring integrering i skolan inte minst hos mig själv. Jag hoppas att jag med detta
arbete ska kunna få en bättre bild av vad integrering är, och hur den kan utformas. Min
förhoppning är även att arbetet ska ge en bild av vad man idag menar med integrering.
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Syfte
Syftet är att skaffa vida kunskaper, alltså inte att styra in på ett specifikt problem eller ett
specifikt funktionshinder. Jag vill försöka skaffa mig kunskaper om begreppet i allmänhet.
Genom den empiriska undersökning söker jag svaret på hur integrering praktiskt kan fungera
samt hur den integrerade eleven känner inför verksamheten i den "vanliga" klassen. Min
önskan är att detta arbete inte bara ska vara till nytta för mig själv utan att även läsaren ska
kunna lära sig något nytt och kunna använda denna kunskap till att, så gott det går, förhindra
funktionshindrade barn att känna utanförskap. Problemformuleringarna är följande:

Problemformulering
Att genom studier av litteratur och genom empirisk undersökning öka mina kunskaper kring
integrering.

Att undersöka om Barnombudsmannens rapport1, kring utanförskap hos handikappade barn,
kan återspeglas i ett specifikt fall.

Att undersöka hur integrering kan se ut, utifrån ett specifikt fall.

                                                          
1 Många syns inte men finns ändå, rapport från barnens myndighet, Barnombudsmannen, -02.
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Metod
När jag började arbeta med examensarbetet bestämde jag mig för att först bekanta mig med
ämnet i litteraturen för att på så sätt få grundläggande kunskaper. När jag hade bekantat mig
mer med begreppet kontaktade jag SIT, Specialpedagogiska Institutet, för att via samtal
inhämta mer material. Jag var även intresserad av fler tankar och funderingar kring ämnet.
Efter en inledande läsningen av litteratur hade jag även en del frågor kring deras arbete i
samband med integration. Jag valde att utforma besöket som ett samtal eftersom jag ännu inte
tyckte mig ha tillräckliga kunskaper för att genomföra en intervju. Jag var intresserad av att få
tips och idéer till mitt arbete samt att få svar på mina frågor.

Jag har begränsat mitt skrivande till grundskolan eftersom det är där jag arbetar och där mina
funderingar och erfarenheter finns. Mycket av den litteratur jag har läst och det jag har skrivit
i arbetet är även anpassat till förskolan, verksamheten och personalen där samt till samhället i
övrigt. Vid valet av litteratur samlade jag på mig de böcker som verkade relevanta, och
kompletterade efterhand med den litteratur som jag ansåg att jag behövde. Jag har i arbetet
valt att styrka under vissa begrepp eftersom jag ansåg att det då blev lättare att förstå
resonemanget.

Jag kände sen tidigare till en funktionshindrad elev på grundskolans högstadium i Linköping.
Jag visste att hennes funktionshinder var ganska omfattande och intresserade mig därför för
att undersöka hennes situation lite närmare. Jag tänkte att hon med sina specifika behov skulle
vara intressant för min undersökning. Men innan jag intervjuade henne ville jag förse mig
med lärarens syn på elevens situation för att på så sätt kunna jämföra och skapa mig en bättre
förståelse av eleven. Jag kontaktade läraren när jag ansåg att jag hade en del kunskap inom
ämnet. Tanken var från början att jag skulle intervjua läraren, men eftersom terminen var på
väg att ta slut och jag inte hann träffa läraren bestämde vi att jag via brev skulle delge mina
frågor. Under tiden jag väntade på lärarens frågor sammanfattade jag den kunskap som jag
skaffat genom litteraturen.

Därefter kontaktade jag eleven. Det hade då hunnit bli höst och jag hade börjat arbeta igen.
Jag bestämde mig för att intervju henne i hemmet, något som jag aldrig såg om ett problem
eftersom jag tidigare varit där på besök. Tjejen jag intervjuade använder sig av Bliss för att
tala. Bliss är ett sätt att tala via bilder och tecken. För förklaring av Bliss se sid. 19. Detta
innebar att jag formulerade intervjufrågorna väldigt konkret, ofta med ja/nej svar för att sedan
kunna vidareutveckla frågorna utifrån svaret. Jag hade även skrivit ner tänkbara korta och
precisa följdfrågor.

När jag genomfört intervjun sammanförde jag hennes svar med det jag fick fram ur
Barnombudsmannens rapport2 för att se om jag kunde få svar på min problemformulering.
Avslutningsvis har jag sammanfattat mina tankar kring arbetet, den lästa litteraturen och den
empiriska undersökningen.

                                                          
2 Många syns inte men finns ändå, -02.
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Litteraturgenomgång
Presentation
I litteraturgenomgången presenterar jag den litteraturen jag har läst för att få de ökade
kunskaperna kring ämnet som jag strävade mot innan jag påbörjade min empiriska
undersökning. Litteraturgenomgången innehåller två rubriker med efterföljande avsnitt.

Under första rubriken finns en historisk genomgång. Jag är bland annat historielärare och
anser därför att historiken runt funktionshindrade barn är av stort intresse för arbetet. I
historiken finns en redogörelse av funktionshindrade situation från 1800-talet, då man började
uppmärksamma funktionshindrade, fram till brytningspunkten vid mitten av 1900-talet och
den efterföljande integrerings processen. Avsnittet belyser processen, i skolan och övriga
samhället, vilket tog fart från mitten av 1900-talet. I "rätten till undervisning" återges de lagar
som efter brytningstiden, mitten av 1900- talet, innebar stora förändringar för de
funktionshindrade. Jag belyser även vad den lästa litteraturen anser skapar ett handikapp och
vad ett handikapp kan innebära för personen. För att skapa en bild av hur situationen kan se ut
för de gravt funktionshindrade idag presenteras särskolan och dess befintliga organisation.
Det är många av de funktionshindrade som är inskrivna i särskolan därför tyckte jag att det
var av vikt att belysa denna skolform. Fram till avsnittet om skolplacering har jag försökt
historiskt klargöra vad det var som egentligen hände i samband med integrerings processen.

Under efterföljande rubrik presenterar jag de teorier som låg till grunden för integrerings
processen och de idéer och tankar som utlöste processen. I debatten återfinns olika begrepp
som jag med hjälp av den lästa litteraturen försöker bringa klarhet i. Processen skapade en
politisk önskan om "en skola för alla" ett begrepp som här förklaras. Här presenteras även
olika former av integrering och vad läroplaner och andra styrdokument återger om
integreringen. Jag belyser även vad den lästa litteraturen anser vara viktigt för lärare och övrig
skolpersonal att tänka på vid integrering. Här finns också ett avsnitt som presenterar olika
bidragande orsaker till mindre lyckad integrering. Man kan fråga sig om integrering alltid är
bra. Den lästa litteraturen tar upp vad som kan tänkas vara positivt och negativa och detta
återfinns under denna rubrik. Avslutningsvis presenteras en artikel där man anser att man har
lyckats med att skapa "en skola för alla" elever. Artikeln visar att det inte är omöjligt att skapa
den politiskt önskvärda skolan, där alla är med på sina villkor.

Historik
En strävan mot att sortera människor och då även att sortera bort vissa har varit lång i Sverige.
Redan i den första skolordningen från 1600-talet står att de som icke "lämnade bättre hopp om
sig, borde hänvisas till andra hederliga lefnadsyrken".3 Detta ledde till att man inrättade
specialklasser, skriv- och räkneklasser för dem som man inte ansåg klara en längre
undervisning. Skolsegregering var mycket vanlig under 1800- talet samt 1900- talet första del.
Detta trots att man ansåg att man borde värna om de svaga och låta dem ta del av
undervisningen.4

Fram till mitten av 1800-talet tog man emot olika grupper människor på fattighus, arbetshus
samt tukthus.5 Där behandlade man dem alla lika och betraktade dem som en enda "brokig
skara fattiga". Men vid mitten av 1800-talet började man bygga upp "moderna" institutioner.
                                                          
3 Berg, Individualitet eller schablon? 1905, enligt Helldin, Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem.
En historisk analys av avvikelse och segregation. -97.
4  Alhström, Skolans krav- elevernas behov, -86, enligt Helldin, -97.
5 Tössebro i Tideman red, Handikapp, synsätt, principer, perspektiv, -99. Det Tössebro skriver återspeglar främst
förhållandena i Norge men han menar att de även passar in på Sverige.
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Skillnaden var uppdelningen av människorna så att de kriminella hamnade på ett ställe, de
äldre på ett, de psykiskt sjuka på ett samt de utvecklingsstörda på ytterligare ett ställe. På
dessa anstalter hamnade de barn som var gravt utvecklingsstörda medan de som inte var lika
gravt utvecklingsstörda fick gå i hjälpklasser.6 Undervisningen av de psykiskt
utvecklingsstörda började under 1860- talet och strax därefter började landstingen engagera
sig i verksamheten.7 Landstingen ville ha del i något av de internat som undervisningen
bedrevs vid. Utformningen av internat berodde dels på att det inte fanns
kommunikationsmöjligheter för barnen. De flesta barn kom från socialt svaga hem som inte
kunde erbjuda rätt omvårdnad. Enligt Tössebro8 byggdes institutionerna upp för att hjälpa
dessa människor men de var även avsedda för att kontrollera dem. Man ansåg, bland annat i
Norge, att det inför införandet av folkskolan var nödvändigt att problembarnen fördes bort
från skolan. Man var rädd att de med tillgångar annars skulle placera sina barn i privata
skolor. Vid sekelskiftet ansåg man att sociala problem var ett biologiskt arv. Därför var det
viktigt att försäkrar sig om att de s.k. "B-människor" inte fick barn, vilket var lättare att
kontrollera på institutioner. Institutionerna var ett sätt att kontrollera barnfödandet och så
småningom var sterilisering ett krav för att bli utskriven från en institution. Sett mer generellt
menar Tössebro att det var samhällets förändring som ledde till utbyggnaden av de nya
institutionerna; stadens utveckling under denna period, lönarbetets genombrott samt
frigörandet av ett samhällets hjälpsystem. Tankar på att ändra institutionerna och den
undervisning som där bedrevs inleddes i och med att skolkommissionen 1946 uttryckte en
vilja om en likvärdig utbildning för alla.9 Samtidigt diskuterade man inom
sinnesslövårdsutredningen särskolan och utredningen tog fram förslag om vård och
undervisning av både de "obildbara" och de "bildbara" barnen.

Integreringsprocessen
Integreringsprocessen började mot slutet av 1960-talet och på 1980-talet hade kommunerna
tagit över ansvaret för alla barn i kommunen. I början av processen handlade diskussionerna
om hur integreringen skulle se ut samt hur den skulle genomföras.10 Kritiken av det dåvarande
systemet med anstalter berodde dels på att man funnit nya behandlingsmetoder och
medicinerna hade förnyats. Man förde även diskussioner kring ekonomin. Det ansågs vara för
dyrt att placera barnen på skolhem eller anstalter långt från föräldrarna. Det var billigare med
små lokala specialskolor. 1960- talet var brytningstiden då man både byggde institutioner och
specialskolor. Begreppet normalisering började användas i handikappsammanhang i Sverige
under 1960-talet samtidigt som man på allvar började tala om integrering av handikappade
elever i den vanliga skolan.11 Kravet på normalisering kom från de handikappades
organisationer. Detta krav innebar att människor med psykiska och fysiska handikapp skulle
ges samma möjligheter som andra att välja sina liv. En förutsättning för detta är att samhället
kan ta hänsyn till alla människor med deras olika förutsättningar och behov. Begreppet
integrering har ibland använts i samma betydelse som normalisering. Den ideologiska
debatten kom igång främst på 1970-talet.12 Den var uppdelad i tre delar; habiliteringsdebatten,
välfärdsdebatten samt en debatt om ett normalt liv. Habiliteringsdebatten handlade om de
utvecklingsstördas förmåga att lära sig olika saker, målet var att ändra institutionerna från att
vara förvaring till att bli mer behandlingsinrättningar. Man ville fokusera på undervisning
samt aktiviteter där de intagna skulle få mer normala erfarenheter genom ett utbyte med
                                                          
6 Helldin, -97.
7 Särskolan en primärkommunal skola, Särskolekommittén, -91.
8 Tössebro i Tideman, red, -99.
9 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
10 Rabe & Hill, Boken om integrering. Ide, teori, praktik, -01.
11 Barn och Handikapp, en faktabok av HCKs barngrupp, -84.
12 Tössebro i Tideman red, -99.
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samhället. Välfärdsdebatten var en reaktion på förhållandena som rådde på institutionerna.
Man menade att ett modernt samhälle inte kunde försvara att vissa människor stoppades
undan och levde ett liv vandrande i korridorer. Ett normalt liv, den tredje debatten, fokuserade
på integrering och normalisering. Normaliseringen ansågs mer aktuell i början av debatten
medan integreringen dominerat i den senare fasen. Normaliseringen hörde samman med
omsorgen av individerna medan integrering har hört ihop med diskussionerna kring
undervisningen. Integreringen gällde till en början barnens möjlighet att få växa upp i sina
familjer och inte på skolhem eller institutioner. Debatten övergick i det senare skedet till en
lagfråga om vilken lag som skulle innefatta de handikappades undervisning.

Rätten till undervisning
1954 stiftades en lag om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna.13 Med lagen
följde en förbättrad skolsituation för de psykiskt utvecklingsstörda eleverna utan
tilläggshandikapp. Det blev nu landstingens ansvar att se till att barnen inom
landstingsområdet skulle få undervisning och vård. Skolplikten omfattade åldrarna 7-21 år.
Trots att lagen kring gick allas rätt till undervisning så var den ett viktigt steg framåt genom
att en stor grupp utvecklingsstörda elever nu fick skolplikt och rätt till undervisning. De
psykiskt utvecklingsstörda med svåra tilläggshandikapp hänvisades även fortsättningsvis till
de statliga specialskolorna. 1967 års omsorgslag medföljde att alla oavsett handikapp fick
skolplikt och skolrätt. Lagen medförde att särskolan nästan fick en fördubbling av antalet
elever från och med läsåret 1968/69. Detta blev en starkt pådrivande orsak till att särskolan
knöt sig allt närmare grundskolan. Skolan gick mot en ökad integrering av handikappade barn
i det allmänna skolväsendet. Man menade att en övergång av huvudmannaskapet från
landstingen till kommunerna skulle underlätta övergångarna mellan skolformerna. Något som
även skulle innebära större möjligheter för eleverna att få gå i sina hemskolor. Från 1980-talet
har, som jag ovan nämnde, kommunerna ansvaret för alla barn i kommunen.

Handikapp
I Sverige anser vi att ett handikapp först uppstår vid mötet mellan individen och hans/hennes
egenskaper och samhället och dess krav på individen.14 Detta möte har inneburit att man
försöker anpassa samhället för att möta de specifika behov som finns hos människorna. Alla
barn behöver vuxna förebilder för att utvecklas.15 Något som även handikappade barn behöver
men för dem fungerar inte en vuxen utan handikapp som en realistisk förebild. Göransson16

har i sin undersökning visat att de handikappade har en mer negativ inställning och tilltro till
sina kunskaper. De har en sämre självbild och upplever en större ensamhet än barn utan
handikapp. Vid misslyckande hos icke begåvningshandikappade läggs misslyckandet på dålig
motivation hos personen. Misslyckande hos begåvningshandikappade läggs hos bristande
förmåga hos den inte handikappade vuxne i skolan. Författaren menar att man ska vara
försiktig med att dra några vidare slutsatser av resultatet.

Överläkare Berg- Kelly17 menar att handikappet inte alltid är det som avgör om personen ska
bli accepterad av omgivningen utan att det mer är personligheten som avgör. Författaren
menar att man måste uppmuntra. Det gäller att acceptera sig själv som man är men ändå
kunna ta för sig. Det är de föräldrar som kräver att deras barn skall fullgöra sina plikter i

                                                          
13 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
14 Rabe, Hill, -01.
15 Sjöberg, Olika- Lika, integrering av elever med handikapp i skolan, -85.
16 Göransson, De liknade varandra men inte mer än andra. Begåvningshandikapp och interpersonellt samspel, -
95.
17 Berg- Kelly i Många syns inte men finns ändå, -02.
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hemmet som visar barnen att de duger som de är och att man räknar med dem. Personligt
rimliga krav och rimlig belöning kan vara ett sätt att ge individen en god självkänsla trots
handikappet.

Särskolan och dess befintliga organisation
Från och med 1 januari, 1996 tillhör alla särskolor kommunerna och från 1 juli, 1994 har
särskolan samma läroplan som grundskolan.18 Alla elever oberoende av skolform och
utvecklingsnivå omfattas alltså numera av samma värdegrund. Däremot har särskolan egna
kursplaner som är anpassade till skolans specifika behov. Särskolan tillsammans med
grundskolan, gymnasieskolan, specialskolan och sameskolan utgör det offentliga skolväsendet
för barn och ungdomar.19

Den obligatoriska särskolan är uppdelad i två former, grundsärskolan samt träningsskolan.20

Skillnaden är den att eleverna i grundsärskolan kan lära sig läsa och skriva och med dessa
kunskaper sedan söka nya kunskaper vilket oftast eleverna i träningsskolan inte kan.
Innehållet i undervisningen i grundsärskolan ligger oftast nära den i grundskolan men är mer
anpassad till varje elevs behov. Träningsskolan är mer inriktad på social träning och praktiska
färdigheter, den största tiden går åt till kommunikationsträning. Den obligatoriska
grundsärskolan är nio år därefter följer ett tionde frivilligt år.21 Efter det att eleverna
genomgått utbildningen får de ett intyg och om de vill även studieomdöme samt betyg i
årskurserna 8, 9 och 10. Betygen sätts efter kriterier i kursplanerna för särskolan.
Träningsskolan är också tioårig och de båda omfattas av den särskilda skolplikten.22

Skolplacering
För de barn och ungdomar som inte går i grundskolan, tillföljd av bestående
begåvningshandikapp p.g.a. hjärnskada, psykisk utvecklingsstörning samt barndomspsykos,
finns särskolan.23 De barn som är begåvningshandikappade och som med stödåtgärder klarar
av den vanliga skolan går i grundskolan. Den särskilda skolplikten gäller för dem som inte
klarar av grundskolan. Det som avgör vilken skolform eleverna skall gå i är deras faktiska
möjligheter att klara av skolgången i grundskolan.

Emanuelsson24 nämner att välfärdskommittén25 i sitt arbete uppmärksammade den betydande
ökningen av antalet inskrivna i särskolan. Antalet elever i särskolan har procentuellt ökat mer
än barnantalet.26 Emanuelsson27 fann två möjliga skäl till ökningen, dels att de handikappade
får svårare att uppnå målen i grundskolan efter införandet av det nya mål- och
kriterierelaterade systemet. Samtidigt som resursneddragningarna har fått störst negativa
konsekvenser för dessa elever. Emanuelsson skriver även att Tideman28 fann en stor variation
mellan kommunerna och rektorsområdena vad gäller kriterierna man använder sig av vid
skolplaceringar och i hur undervisningen ordnas för handikappade elever. Även här nämns
den ökade övergången av elever från grundskolan till grundsärskolan.

                                                          
18 www.skolverket.se
19 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
20 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
21 www.skolverket.se
22 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
23 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
24 Emanuelsson m.fl., Forskning inom det specialpedagogiska området- en kunskapsöversikt, -01.
25 Kommittén välfärdsbokslut, SOU 2000:3
26 Haug, Specialpedagogiskt dilemma: specialundervisning, -98.
27 Emanuelsson m.fl. -01.
28 Tideman, Normalisering och kategorisering, -2000, enligt Emanuelsson m.fl., -01.
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Av de rörelsehindrade eleverna får 90 % sin undervisning i sin hemskola.29 Då eleven oftast
är den enda på skolan med rörelsehinder, ska eleven delta i undervisningen på samma sätt
som övriga elever i klassen eventuellt med stöd av assistent. Resterande 10 % av de
rörelsehindrade får sin undervisning i särskild undervisningsgrupp med ett mindre elevantal.30

Till denna grupp hör de rörelsehindrade eleverna som har ett eller flera tilläggshandikapp.
Särskild undervisningsgrupp erbjuds som ett alternativ för att uppnå målet med likvärdig
undervisning och utbildning för elever som inte kan tillgodose sig den i sin hemskola.

Integreringsteori
När författarna belyser teorin bakom integrering så återfinns de demokratiska värdena som
grunden för integrering. Integreringen blir en konsekvens av den demokratiska människans
syn.31 Genom att olika människor ses som tillgångar till det gemensamma, där man inte ser
olikheter som ett problem. Ett hot mot integreringen är samtidigt ett hot mot utvecklingen av
helheten och utvecklingen. Det som avgör om ett samhälle är på väg mot ökad integrering
eller segregering är hur det samhället bemöter dem som anses vara svaga medborgare.
Integrering är en utvecklingsprocess där målet blir integration, där varje individ känner
gemenskap, naturlig tillhörighet och där alla har lika värde. Haug32 anser att det stora målet
med integreringen är att barnen ska fungera som övriga samhällsmedborgare. Göransson33

nämner att tanken med integration är att alla handikappade ska vara delaktiga utan att
diskrimineras. De ska ha samma rättigheter och möjligheter att utforma sina liv som icke
handikappade. Detta uppnås genom samspel mellan icke handikappade och handikappade.
Helldin34 noterar att Agardh35 redan vid 1800- talets början insåg hur viktig den gemensamma
sociala medvetenheten var tillsammans med elevernas upplevelse av gemenskap för att
utveckla ett demokratiskt samhälle. Skolklasserna borde i grunden vara som små samhällen
där olikheter är tillåtna. Något som också Haug36 beskriver när han omnämner den långa
ambitionen i Sverige att integrera i skolan. Denna ambition återspeglas av värden som har sitt
ursprung i stävan mot det demokratiska deltagandet. Den praktiska utvecklingen ser där emot
ut att gå i motsatt riktning med idéerna om individuella hänsynstagande.

Målet med integreringen blir enligt ovan nämnda författare att barnen ska fungera som övriga
medborgare. En idé som etablerades under 1800-talet och som fram till 1970- talet var
dominerande.37 Idén är orealistisk eftersom det i vissa fall är svårt att kompensera barns
svårigheter. Många klarar inte av att ta igen kunskapsbristen och inte heller att uppnå samma
nivå som sina kamrater.

Begreppsförklaring
Kring olika diskussioner om placeringen av funktionshindrade barn i den vanliga skolan
förekommer många ord, som redan framkommit. De mest vanligt förekommande i den
litteratur jag läst är integrering, segregering samt inkludering. Denna litteratur visar hur
                                                          
29 Accepterad men Sär- skild, -99, Skolverkets rapport nr. 169.
30 Beskrivande data om skolverksamheten, -97, enligt Accepterad men Sär- skild, -97
31 Emanuelsson i Rabe, Hill, -01.
32 Haug, -98.
33 Göransson, -95.
34 Helldin, -97.
35 Agardh, Slutanförande; Hållet till öferseende af rikets allmänna undervisningsverk 1828, 1828, enligt Helldin,
-97
36 Haug, -98.
37 Haug, -98.
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svårtolkade dessa ord är och framför allt ordet integrering. Många olika förklaringar till ordets
innebörd återfinns i litteraturen och det framgår att ordet vanligen blir kritiserat för att var så
mångtydigt och för att man kan läsa in så mycket i det.

Integrering beskriver målet, att de funktionshindrade ska kunna delta i samhället på sin
villkor38, att de ska få bo hos sina vårdnadshavare och att de ska få gå i den lokala skolan.39

Meningen är att föra in de funktionshindrade i den vanliga miljön och att föra samman till
helheten.40 Men detta innebär då enligt Sjöberg, Haug och Tideman att begreppet blir diffust
vid en närmare granskning. När man pratar om att någon är integrerad så innebär det att det
finns en föreställning om att personen har varit utanför, avskild, alltså segregerad.41 Detta
medför att man inte kan använda ordet integrering om man inte även använder ordet
segregering.42 Det verkar även vara så att vi använder termen integrering när man diskuterar
människor som kan riskera att bli segregerade. Ordet har därav blivit en följd av samhällets
kategorisering. Ambitionen med ordet är rätt men ordet och det som sker innehåller ett
outtalat budskap, att någon är annorlunda och ska få möjlighet att få vara med.43

Som en kritik mot användandet av ordet integration uppkom ordet inklusion, inclusion, i de
engelsk språkliga länderna i början av 1990- talet.44 Man ansåg att integration var en aktiv
åtgärd som vidtogs för elever som tidigare varit segregerade. Användandet av ordet inklusion
innebar att segregationen inte skulle föregå integrationsprocessen. Tanken var att alla skulle
inkluderas i "en skola för alla" från början. Inkludering innebär att alla går i samma skola,
vilket minskar avståndet mellan människor och därför bidrar till en friare samvaro.45

Begreppet handlar om att bli accepterad men också att acceptera andra och att alla bidrar till
det gemensamma efter sin egen förmåga. Skillnaden mellan begreppen blir enligt Tössebro46

att människorna inte ska föras in i något utan att de istället är. Det handlar om att ändra
helheten så att alla hittar en plats.

Vid placeringen av barn används olika uttryck. Rosenqvist47 förklarar några vanligt
förekommande ord i detta sammanhang. Ett av orden är det engelska mainstream, bred väg.
Begreppet innebär samma som "en skola för alla", huvudfåran och huvudströmmen.
Integration, något helt, något som inte kan, får eller bör delas. Ordet innebär att man
återställer något till hur det var från början eller bygger en helhet med olika beståndsdelar.
Inklusion, inkludera, är ett alternativ till både mainstream och integration. Ordet ger en positiv
hållning med tanke på ordböckernas förklaring "to have as part of a whole", att deltaga i en
helhet. Ordet bevara personens integritet samtidigt som personen blir en del av det hela.
Participation, delaktighet/deltagande.

När resonemanget förs kring att alla inte är med, delaktiga, använder den litteratur, som jag
har läst, ordet segregation. Det finns tre sätt som en funktionshindrad kan bli segregerad på.48

Den första är att den handikappade behöver särskilda åtgärder. Vilket gör att man ser

                                                          
38 Sjöberg, -85.
39 Haug, -98.
40 Tideman red, -99.
41 Rabe & Hill, -01.
42 Tideman red, -99.
43 Sjöhlom i Rabe & Hill, -01.
44 Emanuelsson red, -01.
45 Haug, -98.
46 Tössebro i Tideman Red, -99.
47 Rosenqvist i Rabe & Hill, -01.
48 Sjöberg, -85.
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personen som avvikande, ett synsätt som dominerat genom historien. Enligt det andra sättet är
det åtgärderna som segregerar. Man betonar likheterna och det är först vid behovet av extra
insatser som handikappet uppstår. Enligt det tredje synsättet är det miljön som orsakar
handikappet. Det är den sociala verkligheten kring individen som skapar handikappet vid
kontakten mellan den funktionshindrade och den omgivande miljön.

Ytterligare ett ord, som i den lästa litteraturen omnämns vid diskussion av
integrationsprocessen, är ordet normalisering. Normalisering är viktigt för att uppnå en god
livskvalité.49 Det handlar om att uppnå det som anses vara normalt och vanligt i samhället, för
att uppnå detta krävs integrering. Normalisering fokuserar på att förbättra levnadsvillkoren.50

Termen har ofta blivit misstolkad, den handlar inte om att göra människor normala.
Kristiansen undrar vad det innebär att vara normal och bara göra normala saker. Om alla
skulle göras normala skulle det få till följd att man såg genom fingrarna med det faktum att en
del människor behöver något extra eller annorlunda. Det centrala för normaliseringen har varit
att förbättra de handikappades social status. De har genom tiderna ansetts vara mindre värda
och de har också ofta fått rollen "barn som aldrig växer upp".

"En skola för alla"

"Endast i en grupp där elever kan etablera sociala relationer, få
språklig stimulans, ha rika möjligheter till kommunikation, kan
känna trygghet och bli accepterad, höra till, kan eleven sägas vara
integrerad."51

Haug52 menar att det är politiskt mer önskvärt att utveckla en skola som är mer inkluderad än
den vi har idag. De kunskaper som finns för en sådan diskussion är baserad på erfarenheter
och forskning som handlar om att bygga på de kunskaper som finns från den skola man
lämnar efter sig. Den skolan som bygger på en segregerande tolkning av integration.

"En skola för alla, det vill säga att alla ska uppleva skolan som sin,
trivas där och ha utbyte av den."53

Uppgiften för "en skola för alla" är enligt Emanuelsson54 att skapa förutsättningar så att alla
elever ska kunna känna samvaro och deltagande. Eleverna ska även kunna samarbeta och få
ett utbyte av att vara i skolan. Man vet lite om hur detta har lyckats i klassrumsundervisningen
och då i synnerhet med de elever som har svårigheter, menar Emanuelsson.

Olika former av integrering
I den lästa litteraturen finns olika uppdelningar av integration. Tössebro55 och
särskolekommitténs betänkande56 nämner sociologen Söders fyra former av integrering. De
båda har skrivit liknande om formerna. Jag har valt att återge det som särskolekommittén tar
upp om Söders fyra former av integrering. Söder skiljer mellan fysisk integrering, funktionell

                                                          
49 Lindehag & Lindberg, Omsorger om människor med behov av särskilt stöd, -98.
50 Kristiansen i Tideman red, -99.
51 Barn och handikapp, en faktabok utgiven av HCKs barngrupp, -84, s. 58.
52 Haug, -98.
53 Haug, Specialpedagogiskt dilemma: Specialundervisning, -98, s. 12.
54 Emanuelsson m.fl., -01.
55 Tössebro i Tideman red, -99.
56 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
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integrering, social integrering samt samhällelig integrering.57 Med fysisk integrering menas
att det fysiska avståndet mellan de utvecklingsstörda och de icke utvecklingsstörda eleverna
minskas. Det finns grundskolor där grundsärskolan återfinns i samma lokaler, kanske i en
egen korridor eller mellan grundskolans klassrum. Funktionell integrering betyder att man
använder gemensamma resurser. Förutom lokalerna kan det även tänkas att grundskolans och
särskolans elever har idrottslektioner med samma lärare. Den sociala integreringen medför att
det sociala avståndet mellan de utvecklingsstörda och icke utvecklingsstörda minskas. Till
den sociala integreringen räknas både känslan av gemenskap och det sociala samspelet.
Eleven är socialt integrerad om det finns regelbundna spontana möjligheter till kontakt mellan
eleven och kamraterna samt om eleven känner grupptillhörighet. Med samhällelig integrering
menas att de handikappade som vuxna har samma möjlighet som andra till samhället. De ska
ha möjlighet att påverka sin situation, den sociala gemenskapen, och de ska ha ett arbete.

Lindehag58 tar upp tre nivåer av integrering, den lokala, den funktionella samt den sociala.
Den lokala integreringen skulle stämma in med Söders fysiska då Lindehag skriver att den
lokala innebär att den funktionshindrade bor i samma område som andra personer. Lindehags
funktionella integrering medför att samma serviceanläggningar ska kunna användas av den
funktionshindrade och den icke funktionshindrade. Detta stämmer in på Söders förklaring av
funktionell integrering d.v.s. samma resurser ska kunna användas. Lindehags sociala
integrering syftar till att den funktionshindrade ska kunna ha ett socialt umgänge med
människorna som finns i personens närhet. Vilket även tycks höra samman med Söders
sociala integrering med krav på möjlighet till kontakt mellan eleven och hans kamrater.

Till de många olika sätt att integrera nämns i Barn och handikapp59 lokalintegrering,
totalintegrering, administrativintegrering, funktionell-, partiell-, pedagogisk-, social och
psykologisk integrering utan att vidare belysa dem. I särskolekommitténs betänkande60 nämns
Projektet för Rörelsehindrade Elevers Situation i Samhället.61 Särskolekommitténs
betänkande återger det som skrevs i projektet om ovanstående integrationsformer. Det
följande återfanns, enligt särskolekommitténs betänkande i projektet:

"Lokalintegrering avser skolbyggnaderna. I skolan är skollokaler
för handikappade anknutna till vanliga skolor…

Verksamhetsintegrering avser skolorganisationen och
undervisningen. I skolan kan eleverna vara antingen
gruppintegrerade, dvs. gå i specialklass, specialskolklass eller
särskolklass i vanlig skola, eller individualintegrerade, dvs. gå i
vanlig klass med speciella stödåtgärder, t.ex. samordnad
specialundervisning…    

Administrativ integrering betyder, att man inte tillämpar en
särlagstiftning för handikappade, utan låter den allmänna
lagstiftningen gälla, och att man har samma huvudman för
handikappades undervisning och samhällsomsorger som för andra. I
fråga om administration och personal söker man så långt möjligt

                                                          
57 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
58 Lindehag & Lindberg, -98.
59 Barn och handikapp, -84.
60 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
61 Rörelsehindrade Elevers Situation i Samhället, Rapport nr. 3/78
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samordna de båda grupperna handikappade och icke
handikappade."62

När det gäller individintegrering förslår man i särskolekommitténs betänkande63 att begreppet
endast används för elever som går i särskolan men som får undervisning i grundskoleklass
minst halva antalet veckotimmar enligt timplanen för den årskursen. Verksamhetsintegrering
är när en eller flera elever deltar i undervisningen i en "vanlig" klass under vissa lektioner.64

När en elev får sin undervisning i den "vanliga" klassen så innebär det att personen är
individintegrerad.

Haug65 binder samman orden och får ytterligare former av integrering. Han nämner
segregerad integrering och inkluderad integrering. Enligt segregerade integrering är det
centrala att hitta den bästa lösningen, den optimala miljön för den enskilda eleven. Man
använder sig av sakkunnigas råd för att skapa den lämpligaste undervisningsmiljö för den
specifika eleven. Barnet ges den behandling som krävs för att i största mån kunna anpassa
barnet till samhället och skolan. Inkluderande integrering innebär, menar Haug, att
undervisningen sker inom ramen för den klass barnen är inskrivna i. Det bästa för barnet och
samhället är att alla oberoende av förutsättningarna och prestationsförmågan får samma
undervisning. På detta sätt läggs grunden för att alla ska fungera tillsammans i samhället.
Skillnaderna hanteras genom individuell tillrättalagd undervisning för alla i samma klassrum.
Alla får den undervisning som krävs för att de ska kunna nå så långt som möjligt. Alla är
likvärdiga inför skolan och skolan är likvärdig inför alla elever. Detta innebär att alla lärare
har de kunskaper som krävs för att hjälpa alla elever.

Styrdokument
Undervisningen ska ske efter varje elevs förmåga.66 Skolan är en viktig del av barnens liv där
de tillbringar mycket tid. Därför är viktigt att man där kan se och tillvarata barnets
möjligheter. Undervisning handlar om att utveckla individen. Sedan 1 januari, 1996 är
grundsärskolan integrerad i grundskolan och lyder under den allmänna skollagen.

I Lgr- 80 står det att skolan skall vara en spegel av samhället för att kunna skapa det bästa av
samhällen.67 Individualisering är en förutsättning för inkluderad integrering något som
formuleras som en huvudregel i Lgr- 80.

I Lpo-94 står det skrivet att

"undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov."68

Vidare återfinns att eleverna skall kunna känna sig trygga och finna lust att lära genom att
skolan erbjuder en social gemenskap. Varje elev skall även kunna

"lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra." 69

                                                                                                                                                                                    
62 Särskolan en primärkommunal skola, -91, s. 48.
63 Särskolan en primärkommunal skola, -91.
64 Sjöberg, -85.
65 Haug, -98.
66 Lindehag & Lindberg, -98.
67 Haug, -98.
68 Lpo- 94 enligt, Accepterad men sär- skild, Skolverkets rapport nr. 169,  -99, s. 13
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Detta visar tydligt på intentionen att skolan ska var till för alla, "en skola för alla". I
grundskoleförordningen (§ 5) står också att elever med behov av specialpedagogiska insatser
skall få sådana i den klass eller grupp eleverna tillhör. Vid särskilda skäl kan stöd ges i
särskild undervisningsgrupp.

Socialstyrelsen har enligt Rabe och Hill70 vid flertalet tillfällen betonat hur viktigt det är med
genomtänkt och tydligt ansvarstagande inför de insatser som behövs för barn med speciella
behov. Skrivna riktlinjer samt individuella planer för varje barn har visat sig vara mycket
viktigt eftersom funktionshindrade barn kräver större medvetenhet hos personalen. Inte minst
när det gäller handlingsplaner, målbeskrivningar och förberedelser.

Att tänka på vid integrering
Vid läsningen om integrering återkom hur viktigt det är att den nya personalen får nödvändiga
kunskaper om handikappet. De bakomliggande orsakerna till handikappet och vilka följder
handikappet får för individen, anser Emanuelsson71 vara nödvändiga kunskaper för personalen
för att de ska kunna genomföra en integrerad undervisning. Kompetensen är ett hinder för
lyckad integrering.72 Den nödvändiga kompetensen finns idag utspridd i olika skolformer,
särskolan och grundskolan. Detta leder till misstro och rädsla för konkurrens vilket medför ett
hinder för att integrationen ska fungera.

Även i Barn och handikapp73 omnämns hur viktiga kunskaperna kring ett funktionshinder är
för att uppnå en lyckad integrering så att man inte endast åstadkommer en placering av eleven
i klassen. Det är också viktigt att ta reda på vilket särskilt stöd som eleven/eleverna behöver.
Anpassning av lokalerna så att barnen kan ta sig fram så obehindrat som möjligt är ytterligare
en viktigt förberedande faktor. Det är oftast bara mindre justeringar som nivåskillnader vid ex.
trappor som behöver göras. Gruppernas storlek utgör ett problem för alla barn. Vid stora
grupper är det svårt att ge barnen det de behöver. Det är även viktigt att man ser över
hjälpmedlen och de anpassade läromedlen.

Vilken hjälp finns att få?
Regeringens mål med skolpolitiken ”en skola för alla” kräver att skolorna kan erbjuda alla
barn den pedagogik som tillgodoser deras specifika behov oberoende av funktionshindret.74

Sådan hjälp kan Specialpedagogiska Institutet, SIT, bidra med. SIT (tidigare SIH) är en statlig
myndighet som bildades 1 juli, 2001 och ger specialpedagogiskt stöd till barn och ungdomar
med funktionshinder. De riktar stödet till kommuner och andra huvudmän för
skolverksamheten. Målet är att deras stöd ska vara en hjälp vid arbetet för en likvärdig
utbildning för alla. I detta ingår bland annat att ge stöd och råd till arbetslag, enhetschefer,
specialpedagoger, anordna kompetensutveckling, framställa läromedel för barn och ungdomar
med olika funktionshinder.

Varför misslyckas integrering?
Olika mer eller mindre bidragande orsaker till mindre lyckad integrering redovisas av
författarna i den lästa litteraturen. Här nedan ska jag återge deras resonemang kring detta.

                                                                                                                                                                                    
69 Lpo- 94 enligt, Accepterad men sär- skild, Skolverkets rapport nr. 169,  -99, s. 13
70 Rabe & Hill, -01.
71 Emanuelsson i Rabe & Hill, -01.
72 Andersson i Rabe & Hill. -01.
73 Barn och handikapp, -84.
74 Material från SIT:s lokalkontor i Linköping.



16

De gånger en placering i grundskolan inte har lett till fullt deltagande har detta ansetts bero på
eleven och dennes kunskaper.75 Istället borde det vara de starka i gruppen och som har störst
ansvar för gemenskapen, som borde anses vara de ansvariga för den bristande integrationen i
gruppen. Något som även Sjöberg76 har funderat kring. Ett barn kan man inte ändra på, vilket
borde innebära att det är skolan och läraren som behöver ändra på sig. Arbetssättet borde
utformas så att alla kan delta något som läraren sällan tycker är nödvändigt. Läraren
framhåller oftast situationen som positiv, det finns inga problem, något som tycks vara
underligt, enligt Sjöberg. Varför tar man inte tar upp de problem som finns? Kan det vara
därför att läraren känner sig skyldig till att verksamheten inte är så bra? Anser läraren att det
är hennes/hans bristande förmåga som skapar problemen?

Lärare, föräldrar, specialpedagoger och politiker har visat varierande men samtidigt starkt
motstånd mot och ovilja att stödja det inkluderade alternativet av integrering.77 Detta trots att
det finns beslut och lagar på detta.

Integreringen fungerade bra i förskolan det var när eleven började i skolan som segregeringen
uppstod, enligt en undersökning av Hill.78 I skolan betraktade man barns olikheter som något
problematiskt, man ansåg att grundskolan som den såg ut inte var anpassad för dessa barn.
Lärarna ansåg att särskolan var det enda alternativet för dessa elever. Man menade att
eleverna skulle må bra och kunna utvecklas i sin takt, utifrån sina förutsättningar i särskolan.
Eleverna placerades vid skolstart i särskolan med anledning av de intellektuella brister man
antog att de hade. "en skola för alla" blev en skola för nästan alla. Hill ser sig finna i sin
undersökning att utvecklingsstörda inte anses vara individer utan personer i en kategori som
ska passa in i ett system.

Skolan har än så länge misslyckats med att uppnå det demokratiska idealet, "en skola för
alla", enligt skolverkets rapport.79 Så länge det finns särskilda undervisningsgrupper så finns
det inte "en skola för alla". Anledningen till att det idag behövs särskilda
undervisningsgrupper är att skolan har svårt att tillgodose olika behov in om ramen för en
skola. De särskilda undervisningsgrupperna uppfyller ur elevernas perspektiv en viktig
funktion. Eleverna har i skolverkets undersökning svarat att de uppfattar sin situation som god
i dessa grupper.

Integrering- positivt eller negativt
Det är svårt att avgöra om integrering på alla områden alltid är att föredra. Därför ska jag här
försöka återge de mer eller mindre goda sidorna av integrering och segregering som berörts i
den litteratur jag tagit del av. I Barnombudsmannens rapport80 omnämns skillnaden i
undersökningen mellan Bo:s kontaktklasser och barnen med funktionshinder. Elever som går i
specialskolor har på de flesta frågor har svarat mer positivt än elever som är integrerade i den
vanliga skolan. Frågorna handlade om deras skol- och fritidssituation. De barn som är
integrerade i vanliga skolklasser är mer utsatta än andra, denna slutsats dras av att elever i
hörselklass förefaller vara minst utsatta. Det verkar även som att barn med lättare eller
osynliga funktionshinder blir mer utsatta än de med mer påtagliga funktionshinder.

                                                          
75 Emanuelsson i Rabe & Hill. -01.
76 Sjöberg, -85.
77 Bladini, -90 & Person, -97, enligt Haug. -98.
78 Hill i Rabe & Hill. -01.
79 Accepterad med sär-skild, -99.
80 Många syns inte men finns ändå, -02.
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Anledningarna till att eleverna i undersökningen valde att byta från undervisning i vanlig
klass till undervisning i särskild grupp berodde på, som de beskrev, att den förra skolan
kändes hotfull för deras självkänsla och att det kändes som en farlig miljö.81 De upplevde
dagligen rädsla för klasskamraternas mottagande och pikar samtidigt som de visste att de inte
klarade av undervisningstakten. Känslan av utanförskap förstärktes möjligen av att de var de
enda rörelsehindrade på den skolan. I skolverkets82 undersökning fann man att eleverna
upplevde en form av acceptans på den nya skolan efter övergång från vanlig klass. En
acceptans de inte upplevt innan. Det är möjligt att detta accepterande har att göra med en
långvarig tradition på skolan av särskilda undervisningsgrupper.

Det verkar som om det var elevernas psykiska status som gjorde att vuxenvärlden runt eleven
reagerade och föreslog ett byte av klass. 83 I rapporten står även skrivet att kontakten mellan
eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna och de övriga eleverna på skolan var väldigt
små. Eleverna hade sina kamrater i den lilla klassen eller i andra särskilda
undervisningsgrupper i skolan.

I skolverkets rapport84 återfinns fördelar och nackdelar med en särskild undervisningsgrupp
hämtade från deras undersökningsresultat. Fördelarna var att klasserna var små vilket gjorde
att undervisningen kunde anpassas till varje elevs förutsättningar. Den lilla gruppen gav också
större möjligheter för läraren att anpassa materialet. En liten grupp gav lärarna mer tid till att
vara konkreta i sin undervisning vilket ofta är nödvändigt för dessa barn. Eleverna behövde
inte känna att de alltid var sämst. De kunde arbeta i sin egen takt, de kände en tillhörighet och
kunde känna igen sig i varandras svårigheter. Lärarna menade att dessa elever troligen blev
bättre rustade för framtiden både socialt och kunskapsmässigt i en särskild
undervisningsgrupp. Risk sågs i att eleverna blev överbeskyddade. De fick för mycket hjälp
och undervisningen blev för mycket tillrättalagd i den särskilda undervisningsgruppen. Detta
kan leda till att hämma elevernas utveckling och de kan få svårare att klara sig själva. Om
verksamheten blir för isolerad finns även en risk att läraren sänker ambitionsnivån. Läraren
kan även får svårare att ställa relevanta krav på sina elever. Vägarna till och från skolan var
ofta långa för eleverna i undersökningen vilket ledde till att de förlorade möjligheten att skapa
sociala kontakter på sina hemorter.

När det gäller resultaten av integreringen inom skolans område visar forskningen på olika
saker.85 Integreringen har haft positiv inverkan på vissa grupper av handikappade. Bland
annat hos de elever som har lindrig utvecklingsstörning medan det är svårare att se några
tydliga effekter för andra grupper.86 Integrering har inte en betydelse. Den genomförs med
olika resurser, olika entusiasm, i olika skolmiljöer. Resultaten beror därför på dessa
förhållanden därför ska man inte heller bli överraskad av motstridiga resultat och avsaknad av
slutsatser.87

                                                          
81 Många syns inte men finns ändå, -02.
82 Accepterad med sär- skild, -99.
83 Många syns inte men finns ändå, -02.
84 Accepterad med sär- skild, -99.
85 Tideman red, -99.
86 Carlberg & Kavale, The efficacy of special vs regular class placement for exeptional children: a meta
analysis, -80, enligt Tideman red, -99.
87 Gustavsson och Söder, Social forskning om människor med psykisk utvecklingsstörning, -90, enligt Tideman
red, -99.
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Egelund88 har en positiv inställning till integration men menar samtidigt att segregation kan
vara nödvändigt. Detta grundar Egelund på studier av före detta elever som både har gått
segregerat och integrerat. Den segregerade tiden upplevdes mer positivt av eleverna eftersom
de då kunde jämföra sig med likasinnade. Denna syn har tidigare setts hos bland annat döva
elever.89 De menar att de har känt sig segregerade i den integrerade klassen eftersom de där
förlorade en del av sina kommunikationsmöjligheter. Emanuelsson menar att forskningen
måste vara öppen för båda perspektiven och ständigt pröva och argumentera för rimligheten i
dem båda.

En integrerad elev kan känna sig delad inuti.90 Detta kan vara en av de bidragande orsakerna
till att en integrerad elev känner sig segregerad, utanför gruppens gemenskap, trots att han/hon
är integrerad.

Här integrerar vi inte - här inkluderar vi91

Artikeln handlar om en gravt synskadad elev och en elev med Down syndrom som heter Axel
båda går i en skola i Bollstanäs. De är inte integrerade utan har en lika självklar plats som alla
andra i klassen. Lärarna menar att det är skolans uppgift att skapa en god pedagogisk miljö
där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Eleven med Downs syndrom började som
sjuåring i vanlig klass. Föräldrarna ville inte att han skulle skrivas in i särskolan där han
troligen hade hamnat i träningskolan. Skolan och föräldrarna har skrivit avtal om att han
sannolikt inte kommer uppnå skolans alla kunskapskrav utan de har inrättat en individuell
studieplan istället. Klassen har tre lärare, en specialpedagog, en mellanstadielärare samt en
förskollärare. Alla har ett gemensamt helhetsansvar för alla barn. De varierar veckovis
huvudansvaret för klassen kontra Axel. Läraren framhåller att det är viktigt att de hela tiden
samtalar om sin uppfattning av olika begrepp. De själva anser att de har lyckats förverkliga
"en skola för alla". Ofta arbetar de efter teman och strävar efter att involvera så många sinnen
som möjligt. När Axel började skolan kunde han bara säga mamma och pappa, så man
började med språklig medvetenhet. Man tränade teckenkommunikation något som ansågs vara
bra för alla barn. Skolan har kontinuerlig kontakt med föräldrarna. Målet är att Axel ska ha ett
så normalt beteende som möjligt. Lärarna menar att de ofta bara behövs små anpassningar för
att de båda eleverna ska kunna vara med. De anser att temaundervisning är lättare att anpassa
till alla barn än katederstyrd undervisning. Klasskamraterna är mycket toleranta och väntar in
Axel samt hjälper ibland till med anpassningen av uppgifter. Kollegerna utrycker ibland att
det kommer gå bra i trean men att det sedan kommer att bli svårt för honom att hänga med.
Detta anser inte lärarna. De anser att det inte alls kommer att bli svårare för honom utan att
det bara blir svårare för lärarna att anpassa undervisningen. Föräldrarna verkar nöjda med att
han är en i gänget. Artikeln avslutas med en kommentar från en av lärarna:

"Föräldrarna har gjort ett val att placera Axel i vår klass istället för
särskolan. Det är inte min uppgift att ha någon synpunkt på deras
val."92

                                                          
88 Egelund, Hvor er specialpaedagogikken på vej omkring år 2000?  2000, enligt Emanuelsson m.fl., -01.
89 Emanuelsson m.fl., -01.
90 Foucault, The subject of power, beyond structuralism and hermeneutics, -82, enligt Helldin. -97.
91 Hedstöm, Här integrerar vi inte- här inkluderar vi, artikel i Specialpedagogik 3/02, -02
92 Hedstöm, Här integrerar vi inte- här inkluderar vi, artikel i Specialpedagogik 3/02, -02, s. 15
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Empirisk undersökning
Jag har valt att se integrationen genom en elevs situation för att på detta sätt få en bild av hur
integrationen kan fungerar för ett barn med funktionshinder. Jag ska även i detta avsnitt
försöka se om Barnombudsmannens rapport kan återspeglas i det specifika barnets situation.

Jag startade med att skriva ner mina frågor kring eleven och skickade till läraren. Efter att ha
fått svar på frågorna av läraren genomförde jag en intervju i hemmiljö med eleven, som jag
nedan kommer att presentera. Det är utifrån frågorna till läraren och intervjun jag här försöker
återspegla Barnombudsmannens rapport.93

Elevpresentation
Eleven som jag vidare kommer att benämna M har en medfödd Cp-skada och behöver mycket
hjälp. Hon saknar tal och kommunicerar med hjälp av en Delta-talker som har syntetsikt tal
och som bygger på Bliss- strategin. Bliss är ett system att kommunicera på med hjälp av olika
bilder. M kombinerar via en laserstråle på sina glassögon ihop olika bilder och bilar på så sätt
ord och meningar som sedan det syntetiska talet läser upp. M har svårt att kontrollera
rörelserna i händerna. I skolan går M i en mindre grupp som befinner sig inom grundskolans
ramar. Undervisningen sker i den lilla gruppen men M tillhör även en ordinär klass på skolan.
I den större gruppen deltar M efter sin förmåga. När den större klassen träffar sin
klassföreståndare ska även M delta. Förutom klasslärartiden deltar även M i
engelskundervisning i storgrupp. Övrig undervisning sker i den mindre gruppen. I den mindre
gruppen ägnas mycket tid till praktiska vardagliga sysslor samt motorisk träning. Elevens
undervisning koncentreras kring basämnen och kortare kurser bedrivs i de andra ämnena.

Eleven och Barnombudsmannens rapport- en jämförelse
Jag har valt att här redovisa min undersökning vinklat mot Barnombudsmannens rapport.94

M tillbringar många raster framför datorn. Hon har en speciell anpassad dator så att hon ska
kunna använda den själv. Hon säger att hon spelar spel framför datorn. Läraren berättar att
assistenten är med M hela dagen men ibland tar hon kortare turer själv i korridoren med
elrullstolen. Ibland är hon även ute på skolgården men där tycker hon inte om att vara
eftersom det inte finns något där att göra. Hon sitter hellre framför sin dator. Vid frågan om
hon hade det bra på rasterna svara hon att hon hade det. I Barnombudsmannens rapport
framgår att 18 %, av de med funktionshinder som har deltagit i rapporten, anser att rasterna
inte är bra eftersom de inte har någon att vara med. Denna siffra är betydligt mindre i de
kontaktklasser som även ingått i undersökningen, där 4 % uppger detta som svar. M anser
antagligen att rasterna är bra eftersom hon då har möjlighet att sitta framför sin dator och
skriva eller spela spel och det är då hon har möjlighet att själv bestämma vad hon ska göra på
datorn.

Många av svaren i Barnombudsmannens rapport visar att funktionshindrade blir
särbehandlade. Bland annat anser fler med funktionshinder än eleverna i kontaktklasserna att
de har något att säga till om och att de vuxna lyssnar på vad de säger. M svarar att hon tycker
att hon får vara med och bestämma i skolan och då främst vad hon ska göra framför datorn.
Hon säger även att hon får beröm i skolan oftast av assistenten men även av läraren. Många
av svaren i Barnombudsmannens rapport visar att barn med funktionshinder får mer

                                                          
93 Många syns inte men finns ändå, -02.
94 Många syns inte men finns ändå, -02.
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uppmärksamhet, blir mer ompysslade i och med att de behöver mer stöd. M tycker att lärarna
är rättvisa och att alla i gruppen får den hjälp de behöver.

Rapporten visar också att de funktionshindrade eleverna har stort förtroende för de vuxna i
skolan. I första hand vänder de sig till läraren och för de elever med assistent så är den
personen mycket viktig. Även M tycker att det finns vuxna i skolan som hon kan vända sig till
och i första hand vänder hon sig till assistenten, som hon tycker är bra och med henne pratar
hon med hjälp av Deltan.

Läraren berättar att M inte deltar i träslöjdsundervisningen och hon kan inte alltid vara med
vid alla större samlingar i skolan eftersom hon är känslig för plötsliga ljud. Funktionshindrade
elever är mindre delaktiga i all undervisning än eleverna i kontaktklasserna enligt
Barnombudsmannens rapport. Elevernas svar visar att de elever som går i specialskolor, i
undersökningen hörselskadade, oftare är med i all undervisning än de elever som går
inkluderat i grundskolan. Svaren visar att eleverna antingen inte får eller inte kan vara med
vid all undervisning.

Läraren tycker att M har kontakt med de andra eleverna i gruppen. De brukar skoja och busa.
Läraren anser även att M är utåtriktad och att hon gärna vill ha kontakt med jämnåriga. Därför
tycker man på skolan att hon ska vara med så mycket som möjligt i den större gruppen något
som M inte alltid tycker är kul. M upplever att de andra eleverna på skolan tittar på henne och
oftast när hon använder Deltan. Efter att vi pratat ett tag om detta kommer vi båda fram till att
det kanske beror på att de andra eleverna är nyfikna på vad det är hon gör. I
Barnombudsmannens rapport framkommer det att många elever med funktionshinder blir
utsatta för glåpord och kommentarer som hör ihop med funktionshindret, något som M inte
verkar har upplevt. jag ställde många frågor kring detta problem, och det som framkom var att
andra elever tittar, inget annat.

Barnombudsmannens rapport visar stora skillnader mellan de funktionshindrade barnen och
de i kontaktklasserna när det gäller att träffa kompisar på fritiden. Rapporten visar att
funktionshindrade barn har färre kompisar än barnen i kontaktklasserna. En av de större
skillnaderna är att barnen i kontaktklasserna ofta kan ta sig till sina kamrater själva medan de
funktionshindrade barnen är beroende av vuxna främst för att skjutsa dem på grund av
avståndet till kompisarna. Bland de rörelsehindrade barnen uppges funktionshindret som det
största skälet till beroendet av en vuxen. På fritiden brukar M vara med sin assistent ibland
åker de till stan eller så är de ute på många och långa promenader. Hon skulle gärna vara mer
med kompisar och familjen på fritiden men annars är hon nöjd med sin fritid. I
Barnombudsmannens rapport återfinns det faktum att funktionshindrade spenderar sin fritid
hemma hos föräldrarna eller umgås med assistenten. Vanligt förekommande aktiviteter är
ensamaktiviteter så som läsning, tv- tittande och målning. I övrigt är det samma
fritidsaktiviteter som gäller för de funktionshindrade som för andra barn. Många föräldrar som
deltagit i rapporten beskriver att deras barns fritid är tom och att kompisarna återfinns i
skolan. Detta gäller oftare de barn som går i speciella klasser exempelvis i hörselklass eller i
rh-klass eftersom de har långt till sina klasskamrater. Med rh-klass menas här en klass med
rörelsehindrade elever.

Eftersom M har sina specifika behov kan hon inte delta i all undervisning på skolan. Hon
tillhör verksamheten i den mindre gruppen och är enligt läraren väldigt lite ute i den övriga
verksamheten på skolan.
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Diskussion
Under denna rubrik ska jag undersöka om jag har uppnått målen med arbete. Därefter följer
en diskussion om de tre syftena och om arbetet i helhet. I diskussionen kring arbetet som
helhet belyser jag först innebörden av uttrycket "en skola för alla". Därefter de olika
definitionerna i den lästa litteratur samt arbetet som krävs av personalen för att åstadkomma
en lycka integrering. Jag kommer därefter att försöka förklara min begränsning av arbetet.
Därefter följer mina tankar kring den empiriska delen av arbetet. Jag avslutar avsnittet med
några funderingar kring fortsatta studier på området.

Mål
Målet med detta arbete var att öka mina kunskaper kring begreppet integrering vilket jag
tycker mig ha gjort. Arbetet har gett mycket fakta och förståelse kring "en skola för alla", vad
som krävs för att verksamheten ska bli lyckad för alla inblandade. Jag tycker även att jag via
den empiriska undersökningen och läsningen av litteraturen har skapat mig en bra bild för hur
en integrering kan se ut. Självklart kan jag inte säga att jag har skaffat mig alla kunskaper
kring hur integrering går till. Det finns lika många sätta att inkludera funktionshindrade på
som det finns funktionshindrade. Alla kräver sina specifika lösningar.

Syfte
Första syftet i min problemformulering var att öka mina kunskaper kring integrering. Jag är i
efterhand glad för att jag valde att läsa litteraturen innan jag började med den empiriska delen
av mitt arbete. Då kändes det som ett nödvändigt sätt att bekanta mig med ämnet. Arbetet
hade antagligen blivit mycket svårare om jag direkt kontaktat SIT, läraren och eleven.
Fördelen med att läsa litteraturen först var att jag under samtalet med eleven kunde föra
samman det hon sa med det jag läst i litteraturen och på så vis utveckla vissa frågor.

Mitt andra syfte var att försöka se om Barnombudsmannens rapport kunde återspeglas i ett
specifikt fall. Denna problemformulering belyser jag i min redovisning av den empiriska
undersökningen. Jag tycker mig se likheter mellan Barnombudsmannens rapport och M: s
situation. På flera punkter anser jag att flickans svar stämmer överrens med det
Barnombudsmannens rapport tar upp.

Det tredje syftet var att undersöka hur integrering kan se ut i ett specifikt fall. Denna kunskap
anser jag att jag skaffat mig genom den empiriska delen och där via samtalet med eleven och
informationen från hennes lärare.

Arbetet
Detta arbete har lärt mig mycket om begreppet "en skola för alla". Examensarbetet har lett till
ökad kunskap kring begreppet och dess egentliga betydelse - en skola, där alla är välkomna
från början, där alla är inkluderade. En skola där man inte ser problem i olikheterna, utan man
tittar på vilka personligheter man har i klassen och i kollegiet och sedan bedriver man
verksamheten utifrån det. Undervisning bedrivs utifrån alla elevers behov och villkor. Om alla
elever i det svenska utbildningsväsendet går i grundskolan och är integrerade enligt ordets
betydelse i Barn med handikapp95 borde det innebära att "en skola för alla" har skapats. Men
detta kräver väldigt mycket arbetet. Att ha rika möjligheter till kommunikation är kanske inte
så svårt att uppnå men att få eleven att känna sig trygg och accepterad och som en del i
gruppen är desto svårare. Det räcker inte med att eleven finns i klassen, då har placering
uppstått men, det krävs mer. Även om en person är accepterad kan den känna sig utanför
                                                          
95 Se citat sid. 12
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något som även togs upp i litteraturgenomgången. Det krävs mycket arbete och mycket
personal för att man ska kunna få alla elever att känna sig accepterade och känna att de hör till
gruppen. Ibland tycker jag att det är lite konstigt att man politiskt har slagit fast att vi ska ha
"en skola för alla", men samtidigt inte verkar ge resurser för det. Jag undrar hur man menar i
skolverkets rapport när det står, att vi för att uppnå "en skola för alla" inte ska ha några
särskilda undervisningsgrupper. 96 Alla elever är olika och har olika behov som måste
uppfyllas och utan särskilda undervisningsgrupper bör då alla rimligen gå i en klass. Den
demokratiska skolan för alla bör först ha skapats när alla ges möjligheter att lyckas efter sina
förutsättningar. Alltså är frågan om man kan uppnå denna skola om man tar bort de särskilda
undervisningsgrupperna.

När jag först började läsa litteraturen var jag glad att författarna emellanåt förklarade sin
vokabulär eftersom det då var lättare att hänga med i resonemanget. Men efter ett tag kändes
dessa förklaringar rörigare. Vissa författare förklarade inte centrala ord, vissa gjorde det men
inte på samma sätt. Allt detta ledde till att litteraturen blev svårare att tyda. Orden har väldigt
många olika förklaringar. Dessa olika förklaringar för liknande företeelser leder till att ämnet
blir svårt att sätta sig in i. De kan även leda till missförstånd på skolorna. Integrering till
exempel har många betydelser. Ordet integrering kan man föra till integreringen av nya
medborgare i samhället. Integrering kan även stå för den åldersintegrering av undervisning
som kan förekomma i skolan. Om man funderar kring ämnet för detta arbete blir ordet inte
mindre krångligt. För att kunna följa debatten kring ämnet i litteratur, och i övriga samhället,
måste man veta vad den talande personen verkligen menar med integrering. Jag tror även att
det kan vara av vikt att man själv skapar sig en förklaring av ordet. Jag kan nu efter arbetet
känna, att jag hänger med bättre kring diskussioner om integrering, delvis för att jag genom
den lästa litteraturen har skapat mig en innebörd av ordet. Detta har givit mig bättre bild av
vad författaren kan tänkas mena även om det inte förklaras i texten. Mina ökade kunskaper
kring begreppet tror jag har gett mig större chanser att förstå det jag läser även utan att det i
texten finns begreppsförklaringar. Definitionerna på ordet integrering försvårar arbetet kring
ämnet, eftersom forskningen hela tiden fokuserar kring definitionerna.

För att man ska lyckas med integreringen är det viktigt att alla i personalen arbetar
tillsammans, att man diskuterar vad man menar med olika begrepp och att alla ges kunskaper
om funktionshindret hos eleven. Detta är en viktig aspekt som kräver mycket tid av
personalen men som jag tror till stor del avgör om man kommer att kunna skapa en lyckad
situation för den eleven man ska få till arbetslaget. Jag tycker mig genom mitt arbeta kunna se
betydelsen av ovanstående. Författarna i den lästa litteraturen var tydliga på denna punkt och
jag håller med dem. Kunskaperna kan delvis ses som avgörande till hur arbete kring en elev
med speciella behov ska utvecklas.

Jag valde att inte gå in på djupet kring ett speciellt funktionshinder eller ett specifikt problem
och därifrån undersöka integreringen i litteraturavsnittet. Detta eftersom jag ville skaffa mig
breda kunskaper och inte fördjupa mig på något område mer än i den empiriska delen av
arbetet. Detta kan ha inneburit att vissa delar av litteraturgenomgången kan kännas lite oklar,
eftersom jag ser på funktionshindrade och deras integrering i samhället och skolan som en
helhet i det avsnittet. Detta har inneburit att jag bara kort belyser ett specifikt funktionshinder
där det passar in i sitt sammanhang och sedan kanske belyser litteraturer utifrån ett annat
funktionshinder. Jag var väl medveten om att detta skulle innebära svårigheterna att få ihop en
tydlig genomgång av vad den lästa litteraturen tog upp. Men jag ansåg ändå att det var så jag
ville göra eftersom jag på detta vis kunde uppnå syftet med arbetet.
                                                          
96 Se sid. 16.
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Detta arbeta har givit mig större förståelse för de funktionshindrade barnens situation i skolan
och i det övriga samhället. Det är svårt att ge dessa barn en lyckad skolgång. Att vara
integrerad kan innebära att man kan känna utanförskap, något både lärare och klasskamrater
kan bidra till. I en särskild undervisningsgrupp kan en elev känna sig utanför just därför att
han/hon är avskild. Detta innebär att det blir än viktigare att utgå från eleven vid funderingar
kring placeringen. Arbetet med att reda ut var en elev kommer att trivas bäst är svårt med
tanke på det jag ovan nämnt. Det kommer att krävas mycket av läraren för att få en lyckad
situation för ett funktionshindrat barn vid placering i den "vanliga skolklassen".  Arbetet kring
placeringen involverar förutom föräldrarna även de olika lärarna och deras syn på situationen
och deras ambition. Mycket arbete krävs av läraren för att alla barn ska få den bästa
arbetssituationen, men ett barn med funktionshinder kräver mer tid.

Undersökningen i den empiriska delen av arbetet tycker jag gav mig en klar bild av elevens
situation i skolan där jag fick information från läraren och samtalet med M. Hennes situation
på fritiden blev tydlig för mig via samtalet. Samtalet gav mig det jag strävade efter men jag
upplevde dock att samtalet var svårt att genomföra eftersom hon kommunicerar via Deltan.
Ibland hade jag svårt att uppfatta vad det syntetiska talet sa vilket gjorde att jag fick ställa om
frågan. Vissa frågor fick jag formulera om då de var krångliga att svara på. Jag upplevde även
att eleven svarade lite motsägande på vissa frågor vilket gjorde att jag fick formulera om mig
igen. Svårigheten låg även i att det var svårt att få djupare och vidare svar på frågorna. Det var
även svårt att be henne förklara vad hon menade. Som jag skrev ovan tyckte jag mig se
likheter mellan eleven och Barnombudsmannens rapport.  Som exempel kan jag här nämna
det faktum att M likt eleverna i rapporten tycker att de har något att säga till om i skolan samt
att de upplever att de har vuxna i skolan som de kan anförtro sig till om det är något de
behöver prata om.

Jag är glad att M inte upplever skolsituationen som jobbig på grund av trakasserier från andra
elever. Detta var något som man i rapporten kan se att flertalet elever upplevde. Kanske kan
detta beror på att M har ett gravt och synligt funktionshinder, något som Barnombudsmannens
rapport också menar verkar leda till mindre utsatthet. Barnombudsmannens rapport visar ett
stort utanförskap för funktionshindrade barn. De ges inte samma möjligheter som barnet utan
funktionshinder. Rapporten visar bland annat skillnader i aktivitetsmöjligheter på fritiden och
deltagande i alla skolämnen. Utanförskapet kan jag efter samtalet med M se i ett annat
perspektiv för där är det hennes situation och behov som styr sysselsättningen. Alla
människor är olika därför kan inte ett visst utanförskap förhindras men det är däremot
självklart att alla ska ges möjlighet att delta i allt och inte stängas ute.

Både Barnombudsmannen och skolverkets rapport, Accepterad men sär-skild, tar upp de
långa resorna till och från skolan för de funktionshindrade barnen som går i speciella grupper
vilket får till följd att barnen får bristande möjligheter till socialt samspel i hemmiljön. Detta
tror jag även kan vara en av anledningarna till att M inte träffar så många kamrater på fritiden.
Jag ser det som en stor negativ följd av speciella undervisningsgrupper. Personligen tror jag
detta skulle kunna bli bättre om alla elever fick gå i sin hemskola.

M i min undersökning finns inom grundskolans vidare ramar, hon är alltså inkluderad i den
svenska grundskolan. Inkluderad eftersom hon aldrig har varit någon annanstans. Efter att jag
gjort detta arbeta känns det självklart att använda ordet inkluderad, när jag pratar om M. Jag
tycker nu efter arbetet att ordet integrerad ger en klar signal att personen får vara med nu,
medan personen inte var det innan. I dagens svenska samhälle är alla inkluderade, inräknade,
oberoende av olikheter, men det är svårt att säga i vilken grad de funktionshindrade är
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inräknade. Eftersom varje person har sina specifika behov och krav så skiftar graden av
inkludering mycket mellan olika personer. Alla människors har kanske inte heller ställt
samma krav på samhället om att vara inkluderade, vilket också kan påverka
inkluderingsgraden för olika personer. Eftersom M har sina specifika behov kan hon inte delta
i all undervisning på skolan. Jag tycker även att jag, via samtalet med M och informationen
jag fick av läraren, har fått en klar bild av att M helst inte deltar i undervisningen i den stora
gruppen. Något som jag kan förstå med tanke på att det inte kan var lätt att vissa lektioner
höra ihop med en annan redan sammansvetsade grupp.

På fritiden verkar inte M ägna så mycket tid till att leka och umgås med kamrater, vilket till
viss grad kan förklaras av hennes specifika behov och de krav som dessa behov ställer på
omgivningen. M verkar vara en person som har mycket att fundera på, vilket jag lätt kan
förstå. Det kan inte vara en lätt situation för en tonåring att inte kunna kontrollera sin kropp
eller kunna prata. Tonåren är en besvärlig period för alla barn och jag tror att den är speciellt
ansträngande för funktionshindrade.

Framtida studier
Mycket finns det att läsa och fundera kring i ämnet "en skola för alla" och den inkluderingen
av alla elever som detta borde innebära. Jag blev under arbetets gång intresserad av att få veta
hur många av alla inkluderingar, integreringar som lyckas. Har man nöjt sig med att skapa en
inkludering eller har man verkligen ansträngt sig för att få den så bra som möjligt för alla
inblandade. Den litteratur jag läste antydde att läraren verkar ta en misslyckad inkludering
personligt och därför inte berätta om hur det egentligen är. Skulle detta då innebära att flera
inkluderingar har blivit mindre lyckade än vad man tror?  Jag är, efter att ha gjort detta arbete,
övertygad om att det kommer att bli svårt att skapa "en skola för alla". Frågan är om det finns
tillräckliga resurser för det. Det skulle även vara intressant att ta reda på vad som egentligen
krävs för att vi i Sverige ska få "en skola för alla". Vad skulle det kräva för resurser och
ändrade tankesätt? Det kan även vara av intresse att göra en grundligare undersökning av en
elevs situation med uppföljande intervjuer och även följa en elevens skoldag för att  på så vis
kanske kunna utläsa mer ur undersökningen. Jag kan även tycka att det vid fortsatta studier
inom området kan vara av intresse att gå in djupare på ett specifikt funktionshinder och
därifrån belysa integreringen.
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Frågor till läraren

* Beskriv M: s funktionshinder och vad detta innebär för svårigheter vid skolarbetet och den
övriga verksamheten i skolan. Är hon med i alla ämnen? Vad har hon lätt för och vad är
hennes brister?

* Hur är M som person, elev?

* På vilket sätt kan man säga att M är integrerad?

* Hur ser M: s situation ut när det gäller kontakten med jämnåriga i skolan? Kamrater på
rasterna? Har hon naturlig möjlighet till kontakt med jämnåriga?

* Vad för personal finns kring M i skolan? Behöver hon ständigt hjälp?

* Hur tror du att M själv skulle beskriva sin situation i skolan? Hur upplever hon
integreringen tror du?
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Intervju frågor

Skolan:
Trivs du på sin skola? Om inte varför?

Gillar du din klass? motivera.

Får alla den hjälp de behöver av dina lärare? Är de rättvisa?

Får du beröm i skolan? Hur ofta? Flera gånger varje dag/vecka.
Vem är det som ger beröm?

Finns det någon vuxen i skolan du kan prata med när du behöver? Vem i första hand?

Är du med på alla ämnen i skolan? Om inte varför? Vilket ämne är svårast att deltaga i, tycker
du?

Hur fungerar rasterna? Trivs du? Vad gör du? Har du någon att vara med? Var är du då?
Sakna du något under rasterna? Hur ofta är du på skolgården under rasterna? Trivs du på
skolgården?

Får du vara med och bestämma i skolan? Om vad?

Händer det att du blir retad? Av vem? Vad säger eller gör dom? Brukar du har ont i huvudet
eller magen i skolan?

Fritiden:
Har du kompisar du träffar på fritiden? Hur ofta träffas ni? Var brukar ni träffas? Vem har du
med dig? Assistenten, förälder? Åker du själv ibland?
Finns det andra ställen än hemma ni kan träffa varandra? Skulle du vilja att det fanns ett
sådant ställe?

Vad brukar du göra på fritiden? Vad är roligast? Är du nöjd med det du gör på fritiden? Skulle
du vilja ha fler fritidsaktiviteter att välja på? Vad skulle du vilja göra?


