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Sammanfattning 

Studien undersöker grundskoleelevers kontakter med särskolan och dess elever. Den undersöker 

även grundskoleelevernas kunskaper om och attityder till särskolan och eleverna i den. 70 elever 

från fyra klasser ingår i studien. Alla elever går i samma grundskola. Skolan är en F-5 skola 

med en lokalintegrerad särskola. Särskolans lokaler ligger i grundskolans huvudbyggnad. 40 av 

eleverna i grundskolan går i år 4 och 30 av eleverna går i år 5. Av de 70 eleverna är 28 pojkar 

och 42 är flickor. Studien är en enkätstudie. Enkäten delades ut till eleverna i februari 2010.  

Resultaten visade att grundskoleelevernas kontakter med särskoleelever var begränsade. En 

tredjedel (32 procent) av grundskoleeleverna kände ett barn som går i särskola. Nära på hälften 

av grundskoleeleverna (45 procent) lekte med ett barn som går i särskola på fritiden men bara 

28 procent av alla tillfrågade elever uppgav att de ville leka med ett barn som går i särskola. 

Mindre än var tredje elev i grundskolan (24 procent) hade gjort ett besök i särskolan. En 

majoritet av grundskoleeleverna (81 procent) var positiva till att hjälpa en särskoleelev att räkna, 

läsa eller skriva och 61 procent ville veta mer om särskolan.  

Överlag var pojkarna mer positivt inställda till att umgås med elever i särskolan än flickorna. 

Undantagen var de frågor i enkäten som gällde huruvida de ville hjälpa elever i särskolan i 

skolämnena eller om de ville veta mer om särskolan.     

 

Nyckelord 

Integrering, lokalintegrering, funktionell integrering, inkludering, verksamhetsintegrering, 

punktintegrering 

 

 

 



 

 

Förord ......................................................................................................... 1 

1. Inledning ................................................................................................ 2 

2. Syfte och frågeställningar....................................................................... 2 

3. Bakgrund ................................................................................................ 3 

3.1 Vad inbegrips i begreppen integrering och inkludering? ............................. 4 

3.2 Historik rörande särskolan .................................................................... 4 

3.3 Vad menas med lokalintegrering? .......................................................... 5 

3.4 Leder lokalintegrering till inkludering? .................................................... 5 

3.5 Attityder ............................................................................................ 6 

3.6 Varför är särskolans undervisning så olik grundskolans? ............................ 7 

4. Metod ..................................................................................................... 9 

4.1 Metod och genomförande ..................................................................... 9 

    4.2 Enkätens utformning………………………………………………………………………………………..9 

    4.3 Forskningsetiska aspekter……………………………………………………………………………..11 

5. Resultat och analys av enkätsvar………………………………………………………11 

 
5.1 Kontakter med särskolan och dess elever .............................................. 12 

5.2 Kunskaper om särskolan och dess elever .............................................. 13 

5.3 Attityder till särskolan och dess elever .................................................. 14 

6. Diskussion ............................................................................................ 19 

6.1 Metoddiskussion ................................................................................ 19 

    6.2 Resultatdiskussion……………………………………………………………………………………………20 

   6.3 Kontakter med särskolan och dess elever………………………………………………………20 

   6.4 Kunskaper om särskolan och dess elever……………………………………………………….20 

   6.5 Attityder till särskolan och dess elever…………………………………………………………..20 

   6.6 Reflektioner………………………………………………………………………………………………………21 
6.7 Förslag till vidare studier .................................................................... 22 

Referenser…………………………………………………………………………….……...23 

Bilaga 1.ENKÄTFRÅGOR ............................................................................ 24 



 

 1 

Förord 

Mitt varmaste tack går till min handledare Åsa Murray för all hjälp med min studie. Tack även 

ni medstudenter som har stöttat och gett råd på vägen. Tack ni lärare och elever i grundskolan 

som jag gjorde min undersökning i. Utan er hjälp hade inte undersökningen kunnat göras.  

Ett stort tack går till ledningen och mina kolleger på mitt arbete. Utan er villighet att ställa upp 

när jag var på Universitet hade jag inte alls kunnat genomföra specialpedagogutbildningen. Till 

sist vill jag tacka min man och mina barn, som har fått klara sig utan mig mången kväll och 

helg.   

Stockholm 7/5-10 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

1. Inledning 

Jag har arbetat som lärare i grundsärskolan och träningsskolan i sju år. De elever jag har arbetat 

med i grundsärskolan har diagnosen utvecklingsstörning och autism alternativt störningar inom 

autismspektrat. Mina första intryck av grundsärskolan var att den följde grundskolans kursplan 

närmare än vad jag tidigare hade vetskap om. Samtidigt hade grundsärskoleeleverna en mycket 

begränsad kontakt med eleverna i grundskolan. De hade raster på andra tider än 

grundskoleeleverna. De åt när de flesta grundskoleelever redan hade ätit färdigt och de hade 

egna lektioner i slöjd, idrott, och musik. Förklaringen till detta från lärarna i särskolan var att 

särskoleeleverna betedde sig så annorlunda att de riskerade att bli skrattade åt på skolgården, att 

de inte tålde höga ljud när de åt i matsalen och att de behövde mer hjälp än eleverna i 

grundskolan under lektionerna i estetiska ämnen. Detta särskiljande av särskolans elever må 

syfta till att skydda dem från grundskoleelevernas nyfikna blickar men medför även att murarna 

grupperna emellan cementeras och att negativa attityder och rädslor för det som är annorlunda 

förstärks.  

 

Därför är det av intresse att undersöka grundskoleelevernas kontakter, kunskaper och attityder 

till särskolan och dess elever. Kunskapen om detta kan i sin tur vara en grund till ett arbete som 

verkar för ett utökat samarbete grupperna emellan.  

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka vad grundskoleelever i år 4 och 5 vet om särskoleeleverna som är 

lokalintegrerade i deras grundskola. Även vilken kontakt de har med särskolan och dess elever 

och slutligen vilka attityder de visar mot särskolan och eleverna i den. Det är en viktig kunskap 

för hur skolan kan arbeta med att minska särskolelevernas isolering från de övriga skolbarnen.  

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas:  

Vilka kontakter säger grundskoleeleverna att de har haft med särskolan och dess elever? 

Vilken kunskap har grundskoleeleverna om särskolan och dess elever? 

Vilken inställning har grundskoleeleverna till särskolan och dess elever?  



 

 3 

3. Bakgrund 

Många särskolor är idag lokalintegrerade i grundskolor. I och med detta möts elever som har 

olika förutsättningar i livet. Elever som är inskrivna i särskolan har ofta en diagnos som 

inbegriper utvecklingsstörning. Särskolan består av två delar; grundsärskolan och 

träningsskolan. Elever som endast bedöms ha lindrigare svårigheter placeras i grundsärskola. 

Denna skolform har grundskolan som förebild. Övriga elever, som bedöms ha sämre kognitiva 

färdigheter, placeras i träningsskola (Rabe och Hill, 2001).  

 

För att bättre kunna tillgodose utvecklingsstörda människors rätt till omsorg av samhället trädde 

omsorgslagen i kraft år 1968. Denna lag berör omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda 

(SFS 1967:940). 

Denna lag avser psykiskt utvecklingsstörda, som på grund av hämmad förståndsutveckling för 

sin utbildning eller anpassning i samhället eller i övrigt behöver särskilda omsorger genom det 

allmänna” (Hoffman, Söder & Arnell-Gustafsson, 1979) 

 

Genom denna lag fick alla utvecklingsstörda rätt till en tioårig grundundervisning i särskola. 

Efter den tioåriga grundundervisningen finns möjlighet till en flerårig gymnasieutbildning. 

Innan en elev placeras i särskola görs en pedagogisk, psykologisk, social och medicinsk 

utredning (Hoffman, et. al., 1979). I en deklaration om rättigheter för psykiskt utvecklingsstörda 

som antogs av FN år 1971 står det att: 

 

1. Den utvecklingsstörde har, så långt det överhuvud taget är praktiskt möjligt, samma 

rättigheter som andra människor. 

 

2. Den utvecklingsstörde har rätt till adekvat sjukvård och annan kroppslig behandling och till 

sådan undervisning, utbildning, habilitering och vägledning som gör det möjligt för honomatt i 

största möjliga utsträckning utveckla sin förmåga och sina anlag” (Hoffman, et.al, 1979). 

 

Engström (Skolverket, 2009) skriver i en rapport att segregeringen mellan elever med och utan 

funktionshinder ökar. Han belyser det faktum att det är den omgivande miljön som medför att 

ett handikapp uppstår. Det är skolsystemet som är handikappat, eftersom det inte lyckas ge alla 

en likvärdig utbildning, anser han. Fokus ligger idag i skolorna på att skilja ut elever i 

svårigheter istället för att utveckla pedagogiska metoder som alla elever kan ta dela av. Lärarna 

har press på sig att få alla elever att nå målen samtidigt som läraren kanske inte klarar av att 

hjälpa alla som behöver det (Skolverket, 2009). 
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Clark, Dyson, Millward & Skidmore (2004) skriver att skolor bör organiseras på ett sådant sätt 

att alla elever får specialundervisning. På detta sätt behövs inte särskolor och den stigmatisering 

av elever som följer av detta system uteblir. Barnes, McGuire, Stein & Rosenberg (1997) 

efterlyser ett samarbete mellan forskare, familjer, lärare, m.fl. runt barn i behov av särskilt stöd, 

så att stödet till dessa barn kan förbättras. 

 

När någon form av integrering sker är det oftast fråga om så kallad punkintegrering. Det innebär 

att en elev ifrån särskolan integreras i en grundskoleklass under en eller flera tillfällen under en 

skolvecka. För närvarande är endast tre av grundsärskolans 15 elever punktintegrerade i 

grundskolan.   

 

Flera länder i Västvärlden inkluderar elever med funktionshinder i grundskoleklasser. E n studie 

från ett av dessa länder; USA ( Wiseman, 2008) av 251 grundskoleelever visade att de elever 

som hade anhöriga och vänner med funktionshinder var mer positivt inställda till inkludering än 

de som hade färre erfarenheter. En majoritet av de tillfrågade eleverna var överlag positiva till 

inkludering.  Flickor var överlag mer positiva till inkludering än pojkar..60 procent av de 

tillfrågade eleverna ansåg att elever med funktionshinder bör undervisas i samma klassrum som 

elever utan funktionshinder.  

3.1 Vad inbegrips i begreppen integrering och     

       inkludering? 

 

Emmanuel (Rabe och Hill, 2001) skriver att integrering kan uppfattas som en ideologisk 

målsättning i en skola för alla. Att begreppet integrering kan stå för de utvecklingsprocesser 

som leder mot målet integration. Integration innebär en gemenskap där alla har sin tillhörighet 

och lika värde. Där alla har rätt till full delaktighet samt ett ansvar för att åstadkomma en helhet. 

Motsatsen till integrering är segregering, dvs. avskiljande och/eller särskiljande.  

 

På senare år har begreppet inkludering blivit vanligare när man beskriver åtgärder som främjar 

integrering, enligt Rosenqvist (Rabe och Hill, 2001). Precis som begreppet integrering 

inbegriper begreppet inkludering att en individ eller grupp är integrerad eller inkluderad i ett 

sammanhang. Termen integrering har även på senare tid mer kommit att inbegripa 

organisationen av undervisningen, medan termen inkludering kommit att inbegripa att 

undervisningen innefattar elever med funktionshinder, enligt Rosenqvist.  

 

3.2 Historik rörande särskolan 
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Hoffman, et.al. (1979) skriver att den första verksamheten för utvecklingsstörda i Sverige 

startades år 1866 av Emmanuella Carlbeck. Så småningom bildades ”uppfostringsanstalter för 

bildbara, sinnesslöa barn”, ofta långt ifrån tätbebyggelse. Med tiden inrättades avdelningar för 

de s.k. obildbara (asyler) och för vuxna sinnesslöa i dessa anstalter. Många utvecklingsstörda 

kom att tillbringa hela sitt liv på anstalter. I och med omsorgslagen år 1967 fick alla barn rätt till 

undervisning, även de gravt utvecklingsstörda. Stora anstalter avvecklades efterhand. År 1979 

var ca 90 procent av grundsärskolans klasser lokalintegrerade och ca 60 procent av 

träningsskolans klasser. Särskolans verksamhet är idag inriktad på att den utvecklingsstörde får 

möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt i samhället.    

 

Antalet elever i särskolan har ökat markant de senaste tio åren. Idag finns även elever med 

ADHD, autism, koncentrationssvårigheter och neuropsykiska störningar i särskolan. Engström 

ser skolans förändrade arbetsmetoder som en av flera bidragande orsaker till detta. Han anser att 

skolan idag kräver högt fungerande elever som kan ta eget ansvar för sin utbildning. Det 

missgynnar elever som har svårt att sätta gränser för sig själva, säger han. Även särskilda 

undervisningsgrupper bidrar till en ökning av segregeringen av eleverna, huvudprincipen borde 

istället vara att anpassa undervisningen till alla elever (Skolverket, 2009). 

 

Knappt en femtedel av särskoleeleverna var integrerade i grundskolan hösten 2004. Engström 

efterlyser möjligheten för särskoleelever att gå i den vanliga grundskolan men kunna följa 

särskolans kursplan, delvis eller fullt ut. Som det är nu påverkar olika attityder synen på 

handikapp, attityder hos föräldrar, lärare, skolledning, politiker och elevers attityder till 

olikheter (Skolverket, 2009). 

3.3 Vad menas med lokalintegrering? 

  

Lokalintegrering innebär att särskolan har sina lokaler i grundskolans byggnader. Ofta använder 

man andra utrymmen gemensamt såsom matsal, gymnastiksal och skolgård. Detta användande 

av gemensamma utrymmen kallas även för funktionell integrering. (Hoffman, et. al, 1979).  

I den undersökta skolan fanns särskolans lokaler både i skolans huvudbyggnad samt i skolans 

annex, där även grundskolans klasser var lokaliserade. De hade även möjlighet att leka 

tillsammans på den gemensamma skolgården.  

3.4 Leder lokalintegrering till inkludering? 

 

Hoffman, et. al, (1979) skriver att lokal integrering och funktionell integrering kan främja ett 

inkluderande arbetssätt. Men i en del skolor är det upplagt så att särskolans elever äter och går 

på rast på andra tider än eleverna i grundskolan. Om elever i särskola och grundskola har 

gemensamma raster, luncher och andra aktiviteter får de möjlighet att lära känna varandra och 

varandras likheter och olikheter. Det kan även förekomma verksamhetsintegrering, då både 

särskole- och grundskoleelever deltar i gemensamma aktiviteter. I dessa aktiviteter räknas inte 
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raster och skolluncher. Punktintegrering innebär att en eller flera elever från särskolan deltar i 

grundskolans undervisning vid en eller flera tillfällen i veckan. För att kunna planera in 

aktiviteter som sär- och grundskoleelever kan göra tillsamman är det viktigt att särskolans och 

grundskolans lärare har en bra kontakt och att de har möjligheter att träffas regelbundet.  

 

Genom verksamhetsintegrering får eleverna i de båda skolformerna möjlighet att lära känna 

varandra. De lär sig att människor är olika och att man måste visa hänsyn gentemot varandra. 

Hoffman, et. al, (1979) föreslår att eleverna kan ha gemensam musik, slöjd, el. dyl. 

Grundskoleeleverna kan spela teater och bjuda in särskolelever som publik. De kan pyssla 

tillsammans, bjuda varandra på fika som de har bakat eller åka på utflykt tillsammans. 

 

Emanuelsson (Rabe och Hill, 2001) skriver att om ansvaret för anpassningen till gruppen ligger 

på den integrerade eleven är det naturligt att utvecklingen i gruppen inte leder till integrering 

utan till segregering. Integrerad undervisning kan inte bli meningsfull om inte också 

undervisningens innehåll och inriktning bearbetas.    

3.5 Attityder 

 

Enligt Hoffman, et.al, (1979) har vi alla en bestämd syn på saker i vår omgivning. Vi reagerar 

på det som är annorlunda och okänt genom osäkerhet och otrygghet. Människor som är 

avvikande behandlas ofta gruppvis; som blinda, utvecklingsstörda osv. Genom detta tänkesätt 

ser vi inte den enskilda människan. Istället, anser Hoffman, att vi bör se varje människa som 

något unikt. Att vi bör ta fasta på det som förenar oss. Att vi alla behövs i ett levande samhälle 

och att samhället bör göras tillgängligt för alla.  

 

Många av grundskolans elever har säkerligen liten eller ingen erfarenhet av att ha 

utvecklingsstörda kamrater. Likaså kan grundskolans personal sakna kunskap om vad det 

innebär att vara utvecklingsstörd. Det är därför viktigt att personal på skolan har en positiv 

inställning till funktionell integrering, anser Hoffman, et.al, (1979). För att det ska bli en 

informell och naturlig kontakt mellan sär- och grundskolelever så är grundskolelevernas 

attityder avgörande. Det är vanligt att särskolans elever möts av likgiltighet från elever i 

grundskolan. Om man i skolan arbetar fram kontaktvägar mellan eleverna, genom en funktionell 

integrering, kan det leda fram till en samverkan och samhörighet. Innan en integration kommer 

till start bör man ha målet med integrationen klart för sig. Det bör vara klart i vilken omfattning 

den ska finnas. Även vem integrationen ska vara bra för. Författarna hänvisar till 

undersökningar som visar att kontakt med utvecklingsstörda påverkar attityder i positiv riktning, 

främst genom daglig samvaro i matsalar, skolgårdar och i andra gemensamma utrymmen 

(Hoffman, et. al, 1979). 
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Författarna behandlar frågan om information om utvecklingsstörning. De poängterar att sådan 

information kan ha motsatt effekt än avsedd. Informationen kan medverka till att peka ut de 

utvecklingsstörda som avvikande från normen.    

 

Rabe och Hill (1994) skriver att barn tidigt utvecklar tankar, attityder och värderingar gentemot 

andra barn. Barnen är i sin tur delvis påverkade av det samhälle och de värderingar som omger 

dem. Det förekommer därtill processer som vuxna har lite insyn i. Barn utvecklas tillsammans 

med andra och utvecklar attityder och värderingar utifrån sin egen praxis. Detta innebär att 

pedagoger måste få en större medvetenhet om barns socialisation och om hur olika barn 

påverkas i det sociala spelet. Att pedagoger behöver förstå barns behov och barns utveckling 

och relatera detta till de pedagogiska verksamhetsmålen.  

3.6 Varför är särskolans undervisning så olik 
grundskolans? 

 

Eleven som uppfyller kriterierna för att bli inskriven i särskolan har sämre förutsättningar än en 

elev i grundskolan. En utvecklingsstörd elev har sämre kortminne än andra. Ny information 

bearbetas långsamt. Eleven har ofta svårt att lära sig nya saker, att komma ihåg begrepp, att 

samordna och analysera sina tankar. Han eller hon behöver tid för att lära sig. Likaså behöver 

eleven vara motiverad och engagerad för att tillgodogöra sig kunskap. Sinnesträning (att ordna 

sina sinnesintryck) och ADL-träning (träning i det dagliga livets färdigheter) är några av 

särskolans viktigaste ämnen. Undervisningen ska ta hänsyn till elevens förutsättningar och 

behov. I en särskoleklass är det ofta en handfull elever och flera pedagoger och assistenter. 

Aktiv träning är en viktig del i undervisningen. Likaså att eleven lyckas och ser resultat. Detta 

medför ökad självkänsla, som stimulerar till ökad inlärning. Målet är att göra eleven så 

självständig som möjligt (Hoffman, et. al, 1979). 

 

3.7 Tidigare forskning 

 

En examensuppgift författad av Hanna Harryson och Sofie Larsson (2006) heter: ”Elevernas 

uppfattning om vilka som går i särskola”. De genomförde en intervjustudie av elever i år 9 i två 

skolor i Sydsverige. I deras analys och resultat skriver de att eleverna verkar ha dålig kunskap 

om vilka som går i särskola. Många elever trodde att elever i särskolan hade svårt att lära sig 

läsa och skriva och att de har ett handikapp och/eller en utvecklingsstörning. Författarna trodde 

dock att eleverna var försiktiga i sina svar. Detta på grund av att de tänkte länge innan de 

svarade. I den ena skolan var särskolan lokalintegrerad med grundskolan. På denna skola var 

eleverna mer negativa i sina attityder mot särskoleelever än eleverna i den andra skolan. En del 

av eleverna i skolan med lokalintegrerad särskola uppgav att särskoleeleverna betedde sig otäckt 

och konstigt. Endast en av eleverna i grundskoleklasserna umgicks med en elev i särskolan på 

fritiden. Som svar på frågan om varför det var så svarade grundskoleleverna att eleverna i 

särskolan kan umgås med sina egna (Harryson och Larsson, 2006) 
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Rabe och Hills (1994) forskning om barns attityder till andra barn grundar sig på intervjuer av 

49 barn i åldrarna 3-8 år. Som grund för intervjuerna är bland annat sju bilder som kan upplevas 

provocerande. Barnen på bilderna kan t.ex. ha ett funktionshinder, ha en annan hudfärg eller 

bete sig på ett visst sätt. Deras resultat visar att de intervjuade barnen har   

 

”relativt utvecklade föreställningar om beteenden, egenskaper och färdigheter hos andra barn, 

liksom förväntningar på hur andra ska vara för att man t.ex. ska vilja leka eller bli vän med 

dem. Svaren speglar en normativitet”(s.3). 

 

 Deras resultat indikerar även att barn med funktionshinder har svårt att bli accepterade. I 

särskild grad gäller detta barn med psykiska funktionshinder. Ett viktigt resultat, konstaterar 

författarna, är att barns attityder verkar uppkomma genom samspel med andra barn och inte från 

vuxna. Författarna betonar därför att pedagoger måste kunna analysera vad som sker mellan 

barn och ha detta som grund när de formulerar pedagogiska mål. Dessa mål bör också innehålla 

en social fostran som inbegriper mål som jämställdhet, solidaritet och integration.   
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4. Metod  

4.1 Metod och genomförande 

 

Underlaget till studien är en enkätstudie. Enkätstudier används vanligen vid kvantitativa 

undersökningar.  Enligt Kvale (1997) är både kvalitativa och kvantitativa metoder verktyg, vars 

användbarhet beror på vilka forskningsfrågor som används. Då jag ville undersöka elevernas 

kunskap om och attityder till särskolan kunde jag genom att använda enkäter tillfråga fler elever 

än om jag använde mig av intervjuer. Jag inser samtidigt att enkätstudier har både fördelar och 

nackdelar. I analysen av resultaten vet jag inte om respondenterna verkligen har förstått frågan 

de har svarat på (Bryman, 2002). En fördel med enkätundersökningar är att de kan svara 

anonymt. Det gör att de förmodligen vågar ge mer uppriktiga svar på frågorna än vid en 

personlig intervju. Samtidigt tränger inte enkätfrågor in på djupet, vilket intervjufrågor hade 

kunnat göra (Eliasson, 2006). Då respondenterna är relativt få till antalet kan jag inte dra några 

generella slutsatser från resultatet utan resultatet begränsas till att gälla för den aktuella skolan. 

Denna skola kan dock betraktas som en vanlig kommunal grundskola med en lokalintegrerad 

särskola.  

 

Bryman (2002) skriver om extern validitet. Att den  

 

”väcker frågan om huruvida resultaten från en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningen (s. 44).  

 

Jag inser att min undersökning inte kan generaliseras till alla skolbarn i Sverige och att den 

heller inte kan bevisa något. Hyldgaard (2008) förklarar att begreppet bevis endast hör hemma 

inom matematiken. Vidare kan en teori bara  

 

”sägas vara mer eller mindre trovärdig utifrån de experimentella data och observationer som 

föreligger” (s.132).  

 

Jag har inte heller någon specifik hypotes, annat än att det begränsade samarbetet mellan 

särskola och grundskola kan visa sig i negativa attityder till särskolan bland grundskoleeleverna.  

Istället har jag öppna frågeställningar. Molander (2003) filosoferar kring begreppen teori och 

vetenskap. Han skriver att  

 

”ett kriterium på framgång är onekligen att en teori kan användas för att göra  

förutsägelser och tillhandahålla ett instrument för planerad handling och kontroll  
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av händelser. Det kan finnas många olika teorier som passar lika bra som  

instrument” (s.206). 

 

Jag inser att en annan metod, som intervjuer eller observationer, kan användas till att besvara 

mina frågeställningar.  

 

Jag har delat ut enkäten på en kommunal F-5 skola i Mellansverige, som har en lokalintegrerad 

särskola. Enkäten har delats ut till fyra klasser i år 4 och 5. Jag har inte någon jämförelsegrupp. 

Mina resultat rör endast de elever som ingår i min studie. Jag gör inga allmänna generaliseringar 

då min studie består av ett bekvämlighetsurval. De elever som är med i undersökningsgruppen 

går alla i samma grundskola. 

 

4.2 Enkätens utformning 

 

I min enkät har alla frågor fasta svarsalternativ – ja eller nej. Svarsalternativet ”vet inte”fanns 

inte med då jag befarade att elever skulle välja att ringa in det alternativet för att slippa fundera 

över sina svar. Fasta svarsalternativ ger även ett lägre bortfall (Bryman, 2002). Mina frågor 

fokuserade på elevernas kunskap om, kontakter med och attityd mot särskolan och dess elever. 

Jag formulerade mina frågor så att de inte skulle missförstås av respondenten, blir för personliga 

eller får respondenten att tröttna på sin enkät (Bryman, 2002). Innan min enkät delades ut till 

klasserna gjorde jag en pilotenkät som jag delade ut till en provgrupp bestående av tre elever. 

Deras inlägg bidrog till att jag gjorde ett par förtydliganden i ett par av frågorna. Därefter 

delades enkäten ut till eleverna (se bilaga 1). 

 

I sammanställandet av resultaten har jag använt mig av tabeller. Rudberg (1993) skriver att man 

genom tabeller kan presentera olika resultat på ett överskådligt sätt. Gustavsson (2000) skriver 

om tolkningsprocessen. Steg 1 är att man samlar in relevant information. Steg 2 är att man 

formulerar rimliga tolkningar. Steg 3 är att man prövar dessa tolkningar mot föreliggande 

information. Min målsättning är att göra en rimlig och rättvis tolkning av mina resultat.  

 

Fem av de 15 enkätfrågorna undersökte vilken kunskap grundskoleeleverna hade om särskolan 

och eleverna i den. Två av frågorna undersökte vilken kontakt eleverna hade med särskolan och 

särskolans elever och sju av frågorna undersökte vilken attityd eleverna visade mot särskolan 

och särskoleeleverna. Om enkäten utformats annorlunda eller fler svarsalternativ funnits kunde 

resultaten ha sett något annorlunda ut. Mina fasta svarsalternativ kan ha varit något svåra att ta 

ställning till. 
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4.3 Teoretiskt perspektiv 

 

Min uppsats har sin utgångspunkt i det relationella perspektivet. Förståelsen för en viss elevs 

handlande står inte att finna i individens uppträdande eller beteende, utan förändringar i elevens 

omgivning kan påverka hans eller hennes förutsättningar att kunna uppfylla krav eller mål. 

Detta till skillnad från det kategoriska perspektivet, där en elev anses ha vissa, oftast medfödda 

svårigheter, som ska åtgärdas genom specialpedagogiska åtgärder (Persson, 2001). 

 

Gustavsson (2000) skriver om tolkning och tolkningsteori. Han skriver att fenomenologin har en 

idé om att människor försöker se en mening och en helhet i mötet med omvärlden. Att 

människor utifrån detta skapar sin egen livsvärld. Jag har undersökt elevernas attityder till 

särskolan baserat på deras svar i enkäterna. I min studie har jag därigenom försökt att få en 

inblick i elevernas syn på de elever som är avvikande från normen.  

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra allmänna etiska huvudkrav. 

Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samklang med detta så har elevernas lärare gett sitt samtycke till 

enkätundersökningen. Inget informationsbrev har skickats ut. Lärarna ansåg att detta inte var 

nödvändigt då undersökningen skedde under skoltid, handlar om skolan och inte röjer någon 

elevs identitet. De ifyllda enkäterna har endast behandlats av mig och har förvarats oåtkomligt 

för andra personer. Alla respondenter har varit anonyma.  

 

Både lärarna och jag arbetar under tystnadsplikt. I min uppsats framkommer inga 

identifieringsbara uppgifter om skolan, förutom det faktum att den har en lokalintegrerad 

särskola. Det framkommer av nödvändighet. Studien medför ingen kommersiell vinning för mig 

eller utomstående person. Inte heller kommer studien att leda till något beslut om åtgärder som 

direkt påverkar någon enskild individ. Resultaten används endast som underlag till studien där 

de redovisas i form av tabeller där ingen enskild individs svar kan spåras.  
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5. Resultat och analys av  

    enkätsvar 

I sammanställningen från enkäterna går jag igenom frågorna en efter en. Fråga 1 rör antal 

flickor och pojkar. Sammanlagt har 28 pojkar och 42 flickor deltagit i enkätundersökningen. 

Eftersom jag personligen delat ut enkäterna och observerat eleverna när de besvarat dem finns 

det inget bortfall. De elever som var sjuka vid utdelningen är inte medräknade i resultatet. 

5.1 Kontakter med särskolan och dess elever  

 

Syftet med den första frågan som ställdes till grundskolebarnen var att utröna om de har någon 

kontakt med särskolan eller eleverna i den. Frågan löd: 

 

”I särskolan finns det få elever och många vuxna. Ofta har de eleverna någon form av 

handikapp. Känner du någon elev som går i särskolan?” I resultatet framgår att en majoritet av 

eleverna (47 av 70 elever) inte känner någon elev som går i särskolan. Av dessa är 17 pojkar 

och 30 flickor. Endast 23 elever (32 procent) känner någon elev i särskolan. Av dessa är 11 

pojkar och 12 flickor.  

 

 Känner någon elev i 

särskolan 

Känner inte någon 

elev i särskolan 

Antal elever totalt 

Pojkar  11 17 28 

Flickor  12 30 42 

Totalt 23 47 70 

Tabell 1. Antal elever som känner respektive inte känner någon elev i särskolan n 

 

Något förvånande är att en så mycket större andel flickor än pojkar uppgav att de inte känner 

någon elev i särskolan. En möjlig förklaring kan vara att det är så många fler pojkar än flickor är 

inskrivna i särskolan. Pojkar från grundskola och särskola kan ha mötts ute på fotbollsplaner 

och i andra miljöer där det finns många fler pojkar än flickor. 

 

Det är ju också av intresse att undersöka i vilken utsträckning det finns kontakter mellan 

grundskoleelever och särskoleelever utanför skolan. Därför ställdes följande fråga: 
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”Leker/träffar du någon elev som går i särskola på din fritid?” Nio pojkar svarade nekande och 

19 pojkar svarade jakande på frågan. 29 flickor svarade nekande och 13 flickor svarade jakande 

på frågan. Det innebär att 45 procent av grundskoleeleverna leker med en elev i särskolan på sin 

fritid.  

 

 Leker med elev i 

särskolan på fritiden 

Leker inte med elev i 

särskolan på fritiden 

Antal elever totalt 

Pojkar 19 9 28 

Flickor  13 29 42 

Totalt 32 38 70 

Tabell 2. Antal elever som leker respektive inte leker med någon elev i särskolan på fritiden 

 

Återigen är det en mindre andel flickor än pojkar som har kontakt med särskoleelever. Positivt 

är att nästan hälften av grundskoleeleverna uppgav att de leker med särskoleeleverna på fritiden. 

Det innebär att särskoleeleverna finns i deras närmiljö. De kan vara syskon, grannar, kusiner etc.  

 

Jämför man hur många som leker med någon elev i särskolan på sin fritid med hur många som 

vill leka med en särskoleelev så framkommer det att av de 32 grundskoleelever som uppgav att 

de leker med en särskoleelev på sin fritid så är det endast 20 av dem (14 procent) som verkligen 

vill det.  

 

Kan det möjligen bero på att de barn de leker med på sin fritid och som går i särskola inte 

upplevs som annorlunda och att det inte spelar någon roll att de går i särskola utanför skolans 

område? 

5.2 Kunskaper om särskolan och dess elever 

 

Nedanstående frågor syftar till att ta reda på vilken kunskap eleverna i grundskolan har om 

särskolan och eleverna i den. Frågorna var följande:  

 

”Har du gjort något besök i särskolan någon gång?” I resultatet framgår att 17 elever (7 pojkar 

och 10 flickor) har gjort det och att 53 elever (21 pojkar och 32 flickor) inte har gjort något 

besök. Med andra ord har 24 procent av eleverna besökt särskolan någon gång. 

 

 Har gjort något besök Har inte gjort något 

besök 

Antal elever totalt 

Pojkar 7 21 28 

Flickor  10 32 42 

Totalt 17 53 70 

Tabell 3. Antal elever som har gjort respektive inte gjort något besök i särskolan 
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Att en klar majoritet av grundskoleleeverna inte har besökt särskolan kan ha ett flertal orsaker. 

De kanske aldrig har blivit inbjudna till särskolan av särskolans personal. Deras lärare kanske 

har bristande kunskaper om särskolan och undviker kontakt med särskolan på grund av detta. 

Eleverna i grundskolan kan ha blivit felinformerade om eleverna i särskolan och därför inte 

vågat sig dit.  

”Har ni pratat om särskoleelever i er klass?” var en annan fråga som ställdes. På den frågan 

svarade nästan alla elever nej. Endast 3 pojkar och 6 flickor (12 procent) uppgav att de gjort det. 

Hur dessa kan ha fått informationen framgår inte men det måste ha varit utanför 

klassrumsundervisningen då övriga elever inte tycks ha fått den informationen.  

 

”Vet du var särskolan finns i din skola?” En majoritet av eleverna (39 elever) uppgav att de vet 

var särskolan finns i skolan. Samtidigt uppgav endast 12 procent att de talat om särskoleelever i 

klassen. Eleverna kan alltså ha få information om särskolan från annat håll. Kanske den kom 

ifrån äldre elever. Sådan information kan vara negativ eller rentav felaktig. Den kan påverka 

deras syn på särskolan och dess elever i negativ riktning.    

 

En annan fråga om barnens kunskap om särskolan ställdes: 

 

”Vet du att det finns två olika särskolor?” 17 pojkar svarade ja och 11 nej. Av flickorna svarade 

31 flickor ja och 11 nej. Det innebär att 68 procent av eleverna vet att det finns två olika 

särskolor. 

 Vet att det finns två 

olika särskolor 

Vet inte att det finns 

två olika särskolor 

Antal elever totalt 

Pojkar 17 11 28 

Flickor  31 11 42 

Totalt 48 22 70 

Tabell 4. Antal elever som vet respektive inte vet att det finns två olika särskolor 

 

 

Samtidigt som det är positivt att så många av eleverna uppgav att de vet att det finns två olika 

särskolor var det endast nio elever som uppgav att de pratat om särskoleeleverna i sin klass. 

Återigen kan informationen ha kommit ifrån ett annat håll.  

5.3 Attityder till särskolan och dess elever 

 

Nedanstående frågor belyser de attityder grundskoleeleverna visar till särskolan och eleverna i 

den. Dessa frågor var: 
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“Blir du rädd när du ser en elev i särskolan?” Endast 2 elever (flickor) uppgav att de blir rädda. 

Det innebär att 68 elever anser att de inte blir det. Det är positivt att så få elever uppgav att de är 

rädda för särskoleelever. Det innebär att grundskoleeleverna skulle kunna ha kontakt med elever 

i särskolan. Det är upp till de vuxna i skolan att ge eleverna möjligheter att umgås över 

gränserna; gränser som de vuxna dessutom satt upp från början.   

 

Ute på raster finns det rikliga möjligheter till möten mellan grundskola och särskola genom lek 

och lekar. Likaså är det betydelsefullt från särskoleelevernas perspektiv om de får vara med och 

leka med andra barn och inte enbart varandra. Därför är följande frågor intressanta: 

 

”Skulle du vilja leka med en elev i särskolan på din fritid?” Av de 70 grundskoleleverna var det 

14 pojkar och 6 flickor som ville det (28 procent). 14 pojkar och 36 flickor ville det inte. 

 

 Vill leka med elev i 

särskolan på sin fritid 

Vill inte leka med 

elev i särskolan på sin 

fritid 

Antal elever totalt 

Pojkar 14 14 28 

Flickor  6 36 42 

Totalt 20 50 70 

Tabell 5. Antal elever som vill respektive inte vill leka med en elev i särskolan på sin fritid 

 

Att det var en så övervägande del flickor som uppgav att de inte ville leka med elever i 

särskolan kan bero på att flickor ofta leker lekar som är mer intima än de lekar som pojkar 

brukar ägna sig åt. Det kan vara så att pojkarna kan tänka sig spela fotboll, leka kull och 

liknande med elever i särskolan. Flickorna kan ha tänkt på lekar som inbegriper rolltagande, 

lekar som kräver förmåga att tala tydligt och föra ett logiskt resonemang. En annan orsak kan 

vara att det är så få flickor inskrivna i särskolan. Att det dessutom är så många fler 

grundskoleelever som inte vill leka med särskoleelever än som vill det visar att vuxna behöver 

hjälpa till i kontakten mellan eleverna. Barn lär sig osynliga gränser snabbt och kan ha fått 

intrycket av att de inte kan leka kan leka med barn som beter sig eller ser olika ut än de själva. 

Om man jämför antal pojkar som uppgett att de känner någon elev i särskolan (11 elever) med 

dem som uppgett att de vill leka med en elev därifrån, så är den siffran högre (14 elever). Tolv 

flickor känner någon elev i särskolan men bara sex flickor vill leka med en elev därifrån. 

 

“Skulle du vilja gå i särskola (men inte ha något handikapp?)” På denna fråga svarade inga 

elever ja. Alla svarade nej. Det kan bero på att de vill vara i en stor klass och ha många 

klasskamrater. Det kan också bero på en rädsla för att få en negativ stämpel som annorlunda än 

andra barn. Det visar att inställningen till särskolan är negativ hos samtliga tillfrågade barn.  

 

Även om få grundskoleelever ville leka med barn i särskolan kunde de mycket väl tänka sig att 

hjälpa dem med skolarbete. På frågan “Skulle du vilja hjälpa en elev i särskolan att räkna, läsa 
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eller skriva? Svarade 23 pojkar och 34 flickor att de ville det (81 procent). Endast 5 pojkar och 8 

flickor ville det inte.  

 

 Vill hjälpa en elev i 

särskolan att räkna, 

läsa eller skriva 

Vill inte hjälpa en 

elev i särskolan att 

räkna, läsa eller 

skriva 

Antal elever totalt 

Pojkar 23 5 28 

Flickor  34 8 42 

Totalt 57 13 70 

Tabell 6. Antal elever som vill hjälpa respektive inte hjälpa en elev i särskolan att räkna, läsa 

eller skriva 

 

Det är positivt att så många av eleverna uppgav att de vill hjälpa elever i särskolan med 

skolämnen. Kanske det upplevs som mer neutralt, mindre stigmatiserande än att umgås i lek? 

Kanske en sådan hjälp kan vara ett sätt att få kontakt eleverna emellan? En kontakt som sedan 

kan leda till en fördjupad kontakt som kan inbegripa lek?   

 

På frågan: ”Skulle du vilja leka med elever i särskolan på rasterna?” svarade hälften av pojkarna 

jakande, medan endast sju flickor svarade jakande. Det innebär att endast 10 procent av 

flickorna vill leka med särskoleelever på rasterna. Sammanlagt ville 30 procent av eleverna leka 

med en elev i särskolan på rasterna. 

 

 Vill leka med en elev 

i särskolan på 

rasterna 

Vill inte leka med en 

elev i särskolan på 

rasterna 

Antal elever totalt 

Pojkar 14 14 28 

Flickor  7 35 42 

Totalt 21 49 70 

Tabell 7. Antal elever som vill respektive inte vill leka med en elev i särskolan på rasterna 

 

Denna fråga fanns med i undersökningen för att se om det finns någon skillnad i 

grundskoleelevernas attityd till att umgås med elever i särskolan under eller efter skoltid. 

Återigen är attityden negativ mot att umgås grupperna emellan under skoltid bland flickorna. 

Bland pojkarna är lika många positiva som negativa.   

   

En följdfråga ställdes om hur leken skulle gå till: 

 

“Skulle du vilja att lärarna bestämde lek i så fall? På denna fråga svarade 9 pojkar ja. 19 pojkar 

svarade nej. 13 flickor svarade ja och 29 flickor svarade nej. Med andra ord var 68 procent av 

eleverna negativa till att lärarna skulle bestämma i leken. 
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 Vill att lärarna ska 

bestämma lek på 

rasterna 

Vill inte att lärarna 

ska bestämma lek på 

rasterna 

Antal elever totalt 

Pojkar 9 19 28 

Flickor  13 29 42 

Totalt 22 48 70 

Tabell 8. Antal elever som vill respektive inte vill att lärarna ska bestämma lekar på rasterna 

 

Min tanke bakom denna fråga var ifall eleverna skulle vara mer positiva till att umgås med 

särskoleelever i fall lärarna var med och organiserade lekarna. Resultaten visar att få av 

pojkarna var positivt inställda till detta. Bland flickorna var det plötsligt mer än dubbelt så 

många som ville leka med särskoleelever om lärarna var med. Det kan tolkas som en rädsla 

bland vissa av flickorna för att umgås med särskoleelever utan vuxen styrning eller kontroll.  

 

Barnen fick också besvara frågan: 

 

”Skulle du vilja veta mer om särskolan?” På denna fråga svarade 16 pojkar ja och 12 svarade 

nej. 27 flickor svarade ja och 15 svarade nej. Det innebär att 61 procent av eleverna vill veta 

mer om särskolan. 

 

 

 Skulle vilja veta mer Skulle inte vilja veta 

mer 

Antal elever totalt 

Pojkar 16 12 28 

Flickor  27 15 42 

Totalt 43 27 70 

Tabell 9. Antal elever som skulle vilja veta mer om särskolan respektive inte veta mer   

 

 

Det är positivt att så många flickor uppgav att de vill veta mer om särskolan. Utökad kunskap 

om särskolan och dess elever skulle kunna få fler flickor positivt inställda till att leka och umgås 

med särskoleeleverna.   

   

Slutligen ställdes frågan om barnen kunde tänka sig att bli fadder för ett barn i särskolan: 

 

”Skulle du vilja vara fadder för någon elev i särskolan?” 14 pojkar svarade ja och 14 svarade 

nej. 15 flickor svarade ja och 27 svarade nej. I procent blir det 41 procent som vill vara fadder. 

 



 

 18 

 Skulle vilja vara 

fadder 

Skulle inte vilja vara 

fadder 

Antal elever totalt 

Pojkar 14 14 28 

Flickor  15 27 42 

Totalt 29 41 70 

Tabell 10. Antal elever som skulle vilja vara fadder respektive inte skulle vilja vara fadder   

 

I frågan gavs ingen förklaring på vad begreppet fadder innebär. Det kan förklara varför så få 

uppgav att de vill vara fadder (29 elever) samtidigt som så många uppgav att de vill hjälpa 

särskolelever med att räkna, läsa och skriva (57 elever). Om de inte förstår begreppet är det 

svårt att utföra uppgiften. Bristen på kunskap tycks återigen vara ett hinder i umgänget 

grupperna emellan. 
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6. Diskussion 

Tanken med att ha en lokalintegrerad särskola var att elever i de båda skolformerna skulle ha 

möjlighet att träffas och lära känna varandra, både under lektionstid och under raster och övrig 

icke lektionsbunden tid (Hoffman, et. al, 1979). I min undersökning fann jag att endast tre av 

grundsärskolans 15 elever var punktintegrerade i grundskolan. Genom enkätstudien hade jag 

möjlighet att ta reda på vilken kontakt grundskoleeleverna hade med särskolan, vilka kunskaper 

om särskolan som fanns hos grundskoleeleverna och hur det påverkat deras attityder till 

särskolan och eleverna i den.   

 

Resultaten är svåra att generalisera till andra skolor eftersom bekvämlighetsurvalet är begränsat 

till en enda skola men det är en vanlig kommunal skola och inget bortfall finns med i 

resultatberäkningen. Dessutom är det svårt att veta om någon fråga missuppfattades men jag var 

själv närvarande vid utdelningstillfället och försökte förklara frågorna mer utförligt för de elever 

som behövde det.  

6.1 Metoddiskussion 

 

En del av enkätsvaren hade varit intressanta att följa upp. Om jag hade använt mig av 

strukturerade intervjuer istället för enkäter hade frågorna kunnat förklaras och fördjupats 

(Eliasson, 2006). Samtidigt är det nästan omöjligt att intervjua 70 elever då det tar mycket tid i 

anspråk. Enkätens utformning kan ha på verkat studiens resultat. 70 elever besvarade enkäten. 

30 elever gick i år fem och 40 i år fyra. Om undersökningsgruppen varit större hade resultatet 

blivit mer tillförlitligt. Att alla elever i de medverkande klasserna besvarade enkäten betyder att 

det inte blev något bortfall annat än från de som var sjuka. Samtidigt gjorde undersökningens 

delvis känsliga frågor enkätmetoden mer lämplig än intervjuer. Min önskan var att få ungefär 

lika många elever från årskurs fyra som årskurs fem och en någorlunda jämn fördelning mellan 

könen. Samtidigt var flickorna i majoritet i undersökningen då 42 elever av 70 var flickor. I min 

analys av enkätsvaren delades svaren upp i pojkar och flickor för att kunna analysera eventuella 

skillnader i kunskaper, kontakter och attityder mellan könen.  

 

Ett par elever var frånvarande vid undersökningstillfället. Om deras enkäter hade beräknats i 

analysen, kunde resultaten ha påverkats till viss del. Jag distribuerade själv ut enkäterna till 

eleverna och var närvarande när de fyllde i den. Det kan ha påverkat en del elever att svara mer 

enligt vad de tror att jag förväntat mig av dem. Enkäten innehöll endast 15 frågor för att minska 

risken för enkättrötthet (Bryman, 2002). Ingen fråga plockades bort i analysen. Enkäternas 

anonymitet ökade förhoppningsvis tillförlitligheten i svaren. Undersökningen presenterades på 

resultaten, analys av resultaten och samma sätt för alla fyra klasser. Samtliga elever 
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informerades om att endast jag hade tillgång till enkäterna efter ifyllandet och att de skulle 

besvaras anonymt.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I följande del av uppsatsen diskuteras resultat och analys av resultat i jämförelse med berörd 

litteratur.   

 

6.3 Kontakter med särskolan och dess elever 

 

Resultaten i föreliggande studie visade att 32 procent av grundskoleeleverna kände någon elev i 

särskolan. 45 procent av eleverna lekte med ett barn i särskolan på sin fritid men av dessa 45 

procent var det endast 28 procent som uppgav att de verkligen vill göra det.  

 

Hoffman, et. al, (1979) hänvisade till undersökningar som visade att grundskolelever blir mer 

positivt inställda till elever i särskolan om de får möjlighet till daglig samvaro, vid exempelvis 

matsalar och skolgårdar. Samtidigt kom Hanna Harryson och Sofie Larsson (2006) fram till i sin 

undersökning att de grundskolelever som var mest negativa till särskolelever var de som själva 

gick i en grundskola med en lokalintegrerad särskola. Eleverna i föreliggande studie var överlag 

negativt inställda till särskolan och dess elever, vilket kan vara ett resultat av den dåliga kontakt 

de haft med denna.  

 

6.4 Kunskaper om särskolan och dess elever 

 

24 procent av grundskoleeleverna hade gjort ett besök i särskolan och 12 procent hade pratat om 

särskolans elever i klassen. 68 procent av eleverna visste att det finns två olika särskolor och 55 

procent visste var särskolans lokaler finns. Då så få elever hade besökt särskolan eller pratat om 

dess elever är det inte så underligt att flertalet av dem visade en negativ attityd mot den och dess 

elever. Jag tror att bristen på information om särskolan bland grundskoleeleverna kan lämna 

rum för egna tolkningar. Tolkningar som kan vara till nackdel för eleverna i särskolan. Rykten 

kan spridas, som att barnen i särskolan inte kan någonting. Att de är farliga, att de slåss, etc.  

 

6.5 Attityder till särskolan och dess elever 

 

Ingen av grundskolans elever önskade gå i särskola. Endast 28 procent av eleverna uppgav att 

de ville leka med en särskoleelev på sin fritid. Positivt var att 61 procent av eleverna uppgav att 

de ville veta mer om särskolan och 41 procent ville vara faddrar till en elev i särskolan. 
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Dessutom var 81 procent av eleverna positiva till att arbeta med särskoleelever med läsning, 

skrivning och räkning. Hälften av pojkarna var positivt inställda till att leka med barn i 

särskolan på rasterna men endast 10 procent av flickorna. Flickorna i föreliggande studie var 

överlag negativt inställda till särskolan och dess elever, förutom när det gällde att hjälpa elever i 

särskolan med skolämnen och då frågan gällde huruvida de ville lära sig mer om särskolan. Det 

kan tolkas som att flickorna skulle kunna tänka sig att umgås mer med elever i särskolan om de 

fick göra det under lektionstid istället för under raster. Även att mer kunskap om särskolan 

skulle kunna få dem mer positivt inställda till den. 

 

Hoffman, et.al. (1979) skriver att grundskoleelevernas attityder är avgörande för att det ska bli 

en informell och naturlig kontakt mellan sär- och grundskoleelever. Det är vanligt att särskolans 

elever möts av likgiltighet från elever i grundskolan. Om man i skolan arbetar fram 

kontaktvägar mellan eleverna, genom en funktionell integrering, kan det leda fram till en 

samverkan och samhörighet. Författarna hänvisar till undersökningar som visar att kontakt med 

utvecklingsstörda påverkar attityder i positiv riktning, främst genom daglig samvaro i matsalar, 

skolgårdar och i andra gemensamma utrymmen (Hoffman, et. al, 1979). 

 

I en studie från USA (Wiseman, 2008) var de tillfrågade eleverna överlag positiva till elever 

med funktionshinder. De elever som hade anhöriga och vänner med funktionshinder var mer 

positivt inställda till inkludering än de som hade färre erfarenheter. 60 procent av de tillfrågade 

eleverna ansåg att elever med funktionshinder bör undervisas i samma klassrum som elever utan 

funktionshinder. 

  

Rabe och Hill (1994) skriver att barn tidigt utvecklar tankar, attityder och värderingar gentemot 

andra barn. Barnen är i sin tur delvis påverkade av det samhälle och de värderingar som omger 

dem. Det förekommer därtill processer som vuxna har lite insyn i. Barn utvecklas tillsammans 

med andra och utvecklar attityder och värderingar utifrån sin egen praxis. Detta innebär att 

pedagoger måste få en större medvetenhet om barns socialisation och om hur olika barn 

påverkas i det sociala spelet. Att pedagoger behöver förstå barns behov och barns utveckling 

och relatera detta till de pedagogiska verksamhetsmålen.  

 

6.6 Reflektioner 

 

Vad kan pedagoger göra för att främja samarbetet mellan grund- och särskola? Jag efterlyser en 

handlingsplan där vi har som målsättning att utöka samarbetet mellan skolformerna. Pedagoger i 

särskolan behöver informera grundskolans personal om särskolan och hur vi arbetar där. De blir 

då även informerade om de kriterier som ett barn måste uppfylla för att få bli inskriven i 

särskolan. Barnen i grundskolan behöver inte få denna information. Hoffman et.al., (1979) 

varnar för att det skulle kunna påverka deras inställning till barnen i särskolan i negativ riktning. 

Hur kan då eleverna i grundskolan inkluderas i detta viktiga arbete? 
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I skolans handlingsplan bör fasta rutiner arbetas fram. Eleverna i grundskolan kan under sitt 

första eller andra år i grundskolan göra studiebesök i särskolans lokaler och se att 

särskoleeleverna har bänkar och arbetsmaterial precis som de har. De kan leka lekar 

tillsammans. Lekar som är anpassade till elevernas olika kognitiva förmågor. Hoffman, et.al 

(1979) föreslår att eleverna från de båda skolformerna kan åka på gemensamma utflykter någon 

eller ett par gånger per år för att främja fortsatta kontakter eleverna emellan. De föreslår även 

verksamhetsintegrering vid andra speciella tillfällen, såsom firandet av högtider, pysseldagar, 

FN-dagsfirande, osv.   

 

När de blivit ett par år äldre kan de elever i grundskolan som så önskar bli faddrar åt elever i 

särskolan. De kan läsa för dem, rita med dem, leka lekar med dem, osv.    

 

Jag har själv nyligen startat en integreringsgrupp med fyra barn i årskurs två från grundskolan 

och fem barn från en grundsärskoleklass. Vi har lekt lekar, en halv timme åt gången, en gång i 

veckan. Målet med denna integreringsgrupp har varit att dessa elever ska lära känna varandra, så 

att de sedan kan hälsa på varandra på skolgården. Barnen i särskolan upplever då erfarenheten 

av att ha vänner i grundskolan. Målet är även att eleverna från grundskolan ska få en positiv bild 

av eleverna i särskolan. På detta sätt rivs en del av de osynliga barriärer som byggts upp i skolan 

när elever avskiljs och särskiljs. Barnen i båda grupper har uttryckt sin uppskattning över att få 

leka tillsammans och säger att de ser fram emot kommande tillfälle. De hälsar även på varandra 

på skolgården. Denna integreringsgrupp var möjlig att sätta igång då läraren i grundskoleklassen 

hade erfarehet och intresse av att arbeta med inkludering. Hon hade dessutom fokuserat på 

inkludering i sitt examensarbete.  

6.7 Förslag till vidare studier 

 

Studien undersöker grundskoleelevers kunskaper, kontakter och attityder till särskolan och dess 

elever. Det känns angeläget att också undersöka vad särskolans elever har för kunskap, kontakt 

och attityder till grundskolans elever. En sådan undersökning kan tillsammans med föreliggande 

undersökning användas som ett underlag för en diskussion om hur vi kan få till stånd ett utökat 

samarbete mellan grundskola och särskola.  

Det skulle även vara intressant att intervjua eleverna för att utröna hur de resonerade runt 

frågorna i enkäten och för att få mer djuplodande svar. Dessutom vore det intressant att 

undersöka lärarnas attityder. Var attityderna kommer ifrån och hur de resonerar runt begreppet 

inkludering. 
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Bilaga 1.ENKÄTFRÅGOR 

Hej! Tack för att du svarar på de här frågorna! Ringa in ditt svar. Försök att svara så som 

du tänker och tycker. Om du behöver hjälp med någon fråga så fråga gärna mig eller din 

lärare. Dina svar kommer endast att läsas av mig. 

 

1. Jag är en 

 

Flicka                             Pojke 

 

2. I särskolan finns det få elever och många vuxna i klasserna. Ofta har eleverna någon form av 

handikapp. Känner du någon elev som går i särskolan? 

 

Ja                                    Nej 

 

3. Har du gjort något besök i särskolan någon gång? 

 

Ja                                     Nej 

 

4. Blir du rädd när du ser en elev i särskolan? 

 

Ja                                      Nej 

 

5. Skulle du vilja leka med en elev som går i särskolan under skoltid? 

 

Ja                                      Nej 

 

6. Leker/träffar du någon elev som går i särskolan under skoltid? 

 

Ja                                       Nej 

 

7. Skulle du vilja gå i särskola (men inte ha ett handikapp?) 
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Ja                                      Nej 

 

8. Skulle du vilja hjälpa en elev i särskolan att räkna, läsa eller skriva? 

 

Ja                                       Nej 

 

9. Skulle du vilja leka med elever i särskolan på rasterna? 

 

Ja                                       Nej 

 

10. Skulle du vilja att lärarna bestämde lek i så fall? 

 

Ja                                       Nej 

 

11. Har ni pratat om särskolans elever i er klass? 

 

Ja                                       Nej 

 

12. Vet du var särskolan finns i din skola? 

 

Ja                                       Nej 

 

13. Vet du att det finns två olika särskolor? 

 

Ja                                       Nej 

 

14. Skulle du vilja veta mer om särskolan? 

 

Ja                                      Nej 

 

15. Skulle du vilja vara fadder för någon elev i särskolan? 

 

Ja                                      Nej
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