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ABSTRACT

The aim of the study was to find out about pupil’s opinions about the concept “one 
school  for  everyone”  and about  handicap and pupil  with special  needs  in  school 
environment. The study was carried out through interviews with 12 pupils, 10 boys 
and  2  girls.  The  interviews  were  made  with  two  pupils  at  the  same  time.  The 
interviewed pupils were finishing their second year of high school. The result of the 
study  showed  that  pupils  in  high  school  have  a  deficient  experience  about  the 
concept of “one school for everyone”. In spite of this they showed a similar view 
with what the guidelines and the curriculums states about the concept. The results 
showed that the interviewed pupils have a positive view on handicap but believes 
that other people are depreciatory towards these pupils. Some expressed a view on 
handicapped individuals as normal people just like anyone but other had the opinion 
that handicapped individuals could be a problem, a disturbing moment.  Views on 
handicap are dependent on factors such as the kind of handicap and age. The results 
showed that there existed an opinion that expressed that younger individuals had a 
more negative view on handicap than older individuals. The results also showed that 
pupil have a positive view on the concept of “one school for everyone” but at the 
same  time  expresses  difficulties  with  achieving  the  concept.  Due  to  the  pupils 
inclusion  of  pupils  with  special  needs  could  adventure  the  “normal  groups” 
education. Extended workload for the teacher because of increasing level differences 
in the classes was another difficulty. Due to the pupils would the way to cope with he 
difficulties would be to increase the number of teachers in the classrooms. Another 
result was that pupils label handicapped individuals and pupil with special needs in 
their use of language. In language use pupils states that handicapped individuals and 
pupils with special  needs don’t belong to the normal kind. Further on the results 
showed that belonging to special education could lead to labeling.  
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1 INTRODUKTION

I denna studie ville vi undersöka gymnasieelevers uppfattningar av en skola för alla. 
Vår lärarutbildning  på Högskolan i  Kalmar  har  präglats  av tankesätt,  åsikter  och 
värderingar i riktning mot att sträva mot en skola för alla. En skola för alla är alltså 
en grundtanke som följt  med oss under hela lärarutbildningen.  Under  våra VFU-
perioder har vi fått en bild av verkligheten ute i skolorna. Intentionen om en skola för 
alla  har  funnits  under  lång  tid  inom det  svenska  skolväsendet.  Dock har  skolan 
utifrån  ett  historiskt  perspektiv  en  tradition  av  att  särskilja  grupper  och  elever. 
Tradition av särskiljning ligger fortfarande kvar inom skolans verksamhet då elever 
diagnostiseras  och  vissa  elever  specialundervisas  i  en  särskiljd  miljö,  utanför  de 
”normala  klasserna”.  Särskiljningen mellan  ”normala”  elever  och  speciella  elever 
syns än mer tydligt i och med att det finns specifika resursskolor och särskolor för 
dessa  elever.  Intentionen  av  en  inkluderande  skola  där  alla  elever  oavsett 
förutsättningar går i samma klasser betonas dock mer och mer för varje år.  Vi anser 
att ämnet är komplext då intentionen om en skola för alla betonas så pass mycket 
men att det ändå fortfarande sker särskiljning av elever. 

Utifrån vårt intresse av en skola för alla och den särskiljning som finns genomförde 
vi  en  litteraturgenomgång  inom  området  en  skola  för  alla.  Under 
litteraturgenomgången fann vi att merparten av de tidigare undersökningarna berör 
skolpersonals  uppfattningar  av  en  skola  för  alla.  Undersökningar  av  elevers 
uppfattningar av en skola för alla var inte alls lika vanligt förekommande. Vi tycker 
att det är viktigt att undersöka elevers uppfattningar och åsikter om en skola för alla 
eftersom det är eleverna som verkligen upplever verksamheten. Även om det givetvis 
är av vikt att få med lärare och skolledningar för att grundtanken om inkluderande 
skolmiljöer ska fungera, anser vi det att är än viktigare att få med eleverna. Detta 
eftersom vi anser att det är viktigt att hela skolan präglas av positiva uppfattningar 
gentemot  inkludering  för  att  grundtanken  om  just  inkluderande  skolmiljöer  ska 
kunna lyckas. 

Med  utgångspunkt  från  detta  var  vi  intresserade  av  att  undersöka  elevers 
uppfattningar  av  begreppet  en  skola  för  alla.  Vi  var  även  intresserade  av  att 
undersöka hur elever har uppfattat  elever med handikapp eller i behov av särskilt 
stöd under sin skolgång samt elevers uppfattningar av hur de tror att det skulle vara 
att  gå  i  en  klass  där  alla  oavsett  förutsättningar  ingår,  alltså  en  inkluderande 
skolmiljö.  Till  grund  för  undersökningen  ligger  intervjuer  med  12  elever  från 
naturvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i sydöstra Sverige.



2 BAKGRUND

I bakgrunden beskrivs en historisk tillbakablick om en skola för alla. Vidare beskrivs 
internationella  och nationella riktlinjer  som ligger till  grund för en skola för alla. 
Dessa  är  hämtade  från  FN,  Salamancadeklarationen,  Lpo94  och  Lpf94.  Sedan 
redogörs synsätt som finns om begreppet en skola för alla. Sedan sker förklaring av 
termerna integrering, inkludering och segregering, som är starkt sammankopplade till 
en skola för alla. Det mest tillämpade integreringssynsättet i Sverige beskrivs vidare. 
Integrering,  inkludering,  segregering  har  att  göra  med  vad  som  tillhör 
normalverksamheten  och  specialverksamhet  i  skolan  och  därför  beskrivs  sedan 
begreppet  normalitet  och  vilka  elever  som  anses  vara  i  behov  av  särskilt  stöd. 
Slutligen när man talar  om elever  i behov av särskilt  stöd uppkommer begreppet 
handikapp och synen på handikapp vilket avslutningsvis beskrivs i bakgrunden.  

2.1 Historisk tillbakablick - en skola för alla

När den allmänna folkskolan startade i  Sverige år  1842 gjordes utbildningen och 
skolan tillgänglig för grupper i samhället  som tidigare inte haft tillgång till  skola. 
Barn  till  bönder,  statare,  industriarbetare,  arbetslösa  och  andra  marginaliserade 
grupper fick ta del av utbildningen i Sverige. Under lång tid hade det varit en uttalad 
önskan  från  politiker  att  tillgängligheten  till  skolgång  skulle  öka  men  redan  i 
folkskolan  erbjöds  exempelvis  de  fattiga  enbart  en  så  kallad  minimikurs.  Ur  ett 
historiskt perspektiv har det alltså aldrig varit en skola där alla ska få en likvärdig 
utbildning. Flickors tillgång till utbildning har varit väldigt begränsad och det ansågs 
som negativt för flickor att utbilda sig. När folkskolan instiftades erbjöds flickor att 
gå tillsammans  med de  ”allra  fattigaste  och de klent  begåvade”  i  den så  kallade 
minimikursen. Det var dock inte förrän i mitten av 1900-talet som flickor fick en 
likvärdig utbildning i jämförelse med pojkar (Hjörne & Säljö, 2008).

1878 kom den första läroplanen, den så kallade normalplanen, som uttryckte att alla 
barn skulle gå i ”normalklasser”. Men även i ”normalklasserna” segregerades vissa 
barn,  de  så  kallade  avvikande  barnen.  Under  1940-talet  återuppstod  emellertid 
diskussionerna om hur man skulle nå idén om ”En skola för alla”. Det var även nu en 
självklarhet att elever som avvek eller på något sätt ansågs vara i behov av särskilt 
stöd skulle  differentieras  och särskiljas  från  övriga  elever.  I  läroplanen  62  fanns 
grundtanken om ”En skola för alla”  med,  men den präglades på samma gång av 
segregerande åtgärder då olika specialklasser beskrevs. I efterföljande läroplan, Lgr 
80, poängterades grundtanken ”En skola för alla” än mer. Faktorer som framhölls var 
jämlikhet,  samt  att  alla  elever  oavsett  kön,  geografisk  hemvist,  sociala  och 
ekonomiska  förutsättningar  skulle  ha  lika  tillgång  till  likvärdig  utbildning.  Hur 
situationen med elever som ansågs ha skolsvårigheter skulle lösas fanns det ingen 
beskrivning av, utan det var upp till skolorna att lösa. Dock fanns ett tillägg att om att 
var  det  så  att  vissa  problem uppstod  rekommenderades  olika  former  av  särskild 
undervisning (Hjörne & Säljö, 2008).



2.2 En skola för alla – deklarationer och dokument i nutid

2.2.1 FN:s standardregler

I december 1993 beslutade Förenta Nationerna om regler och rättigheter för personer 
med funktionshinder. Reglerna beskriver varje lands ansvar och ger förslag på vad 
landet kan och bör göra för att personer med funktionshinder ska kunna leva som 
andra. De styrande politikerna i varje land har som uppgift att se till att FN:s regler 
för personer med funktionshinder följs. FN:s standardregler för utbildning förordar 
att  medlemsstaterna  bör  stå  för  principen  om lika  möjligheter  till  utbildning  på 
grundskole-,  gymnasie-  och  högskolenivå  för  barn,  ungdomar  och  vuxna  med 
funktionsnedsättning.  Utbildning  bör  vara  en  integrerad  del  av  det  ordinarie 
utbildningsväsendet. När det ordinarie skolsystemet inte kan tillgodose behovet av 
utbildning  för  alla  människor  med  funktionshinder  kan  specialundervisning 
övervägas, dock bör den ha som mål att förbereda de studerande för undervisning i 
det  ordinarie  skolsystemet.  För att  möjliggöra  att  människor  med funktionshinder 
utbildas i det ordinarie skolsystemet bör staterna:

a) ha en klart uttalad policy, förstådd och accepterad, inom utbildningsväsendet 
och av samhället i övrigt,

b) tillåta flexibilitet, utbyggnad och anpassning av läroplanen,

c)  se  till  att  det  finns  undervisningsmaterial  av  god  kvalitet,  fortlöpande 
utbildning av lärare samt stödlärare (FN:s standardregler, 2002,  s. 30) 

2.2.2 Salamancadeklarationen

I  juni  1994  samlades  i  den  spanska  staden  Salamanca  300  deltagare  från  92 
regeringar och 25 internationella organisationer. Syftet med den här världskonferens 
var  att  fortsätta  vidareutveckla  de  riktlinjer  som  FN  lagt  fram  samt  diskutera 
grundläggande diskursändringar  som krävs  för  att  främja  en integrerad  skolgång. 
Tanken  var  att  arbeta  fram  möjligheter  för  skolorna  att  bemöta  alla  elever,  i 
synnerhet individer i behov av särskilt stöd. Grundtanken utmynnades i att arbeta 
mot skolor för alla,  att åstadkomma läroanstalter  för alla elever, läroanstalter som 
respekterar olikheter, som stödjer inlärning och som tillgodoser individuella behov. 
Salamancadeklarationen  uttrycker  en  internationell  samsyn  på 
specialundervisningens framtida behov (Svenska Unescorådets, 2001). 

Salamancadeklarationens  riktlinjer  visar  på  en tydlig  inställning  till  att  nationella 
utbildningsväsenden ska se människors olika egenskaper som något positivt och som 
en tillgång och inte som ett hinder eller svårighet.

Utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på
sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas 
(Svenska Unescorådets, 2001 s.16).

De internationella riktlinjerna betonar att varje land ska individualisera skolmiljö och 
undervisning så att behoven hos elever i behov av särskilt stöd tillfredsställs.



Elever  med behov av särskilt  stöd måste ha tillgång till  ordinarie skolor som 
skall tillgodose dem inom pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 
tillgodose dessa behov (Svenska Unescorådets, 2001 s.16).

Salamancadeklarationens riktlinjer visar på en tydlig positiv riktning mot en skola 
för alla. En integrerad skolgång anses vara den effektivaste skolformen för alla barn 
oavsett förutsättningar. En integrerad skolform anser vara mest effektiv både ur ett 
ekonomiskt  perspektiv  såväl  som  att  skapa  dem  bästa  förutsättningar  för  att 
tillgodose varje elevs utbildning.   

Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 
bekämpa  diskriminerande  attityder,  att  skapa  en  välkomnande  närmiljö,  att 
bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; 
dessutom  ger  de  flertalet  barn  en  funktionsduglig  utbildning  och  förbättrar 
kostnadseffektivitet  och  –  slutligen  –  hela  utbildningssystemet  (Svenska 
Unescorådets, 2001 s.16).

De  internationella  riktlinjerna  visar  på  en  stark  betoning  för  en  skola  för  alla. 
Riktlinjerna anser att varje nation bör lagstifta att alla barn ska undervisas inom det 
ordinarie skolväsendet. Det enda undantaget då barn inte ska undervisas inom det 
ordinarie skolväsendet är då skulle finnas tvingade skäl att handla på annat sätt. 

I lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om integrerad undervisning, som 
innebär att alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det ej finns 
tvingande skäl att handla på annat sätt (Svenska Unescorådets , 2001 s.16).

2.2.3 Lpo 94 och Lpf 94 

De  internationella  riktlinjerna  avspeglas  i  de  nationella  styrdokumenten  för  den 
svenska  skolan.  Nedan  följer  beskrivning  av  hur  de  internationella  riktlinjerna 
implementerats i de nutida svenska läroplanerna. Vi valde att avgränsa granskningen 
till läroplanen för grundskolan, Lpo94 samt läroplanen för de frivilliga skolformerna, 
Lpf 94.  

I  både  läroplanen  för  grundskolan  och  för  de  frivilliga  skolformerna  betonas 
förståelse  och  medmänsklighet.  Skolan  är  en  plats  som ska  främja  förståelse  för 
andra människor och förmåga till inlevelse. Verksamheten ska präglas av omsorg om 
den enskildes välbefinnande och utveckling där ingen ska utsättas för diskriminering 
på  grund av  kön,  etnisk  tillhörighet,  religion  eller  annan trosuppfattning,  sexuell 
läggning eller funktionshinder. Enligt läroplanerna för grundskolan och de frivilliga 
skolformerna ska utbildningen vara likvärdig samt undervisning ska anpassas utifrån 
varje elevs förutsättningar och behov. Att undervisningen ska vara likvärdig innebär 
inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
ska fördelas lika utan att det finns olika vägar att nå målet. Det understryks dock att 
hänsyn  ska  tas  till  elevers  olika  förutsättningar  och  behov.  Det  betonas  även att 
skolan  har  ett  särskilt  ansvar  för  elever  med  funktionshinder  eller  som av  olika 
anledningar  har  svårigheter  att  nå  målen  för  utbildningen,  vilket  medför  att 
undervisningen därför aldrig kan utformas lika för alla (Skolverket, 2006a; b) 



2.3 En skola för alla

Enligt Hjörne & Säljö (2008) kan ”En skola för alla” tolkas på olika sätt. Ett sätt att 
tolka en skola för alla är med betoning på ”EN skola för alla”, det vill säga att vikten 
läggs på att det ska vara en enda skolform för alla elever oavsett förutsättningar, inte 
flera skolformer. Det innebär att dagens utveckling med särskolor och träningskolor 
går emot det önskvärda begreppet. Ytterligare ett sätt att tolka begreppet på är med 
betoning  på  ”en  skola  för  ALLA”,  vilket  innebär  att  det  kan  finnas  mångfald  i 
skolformer. Dagens utveckling med särskolor och träningskolor kan då anses vara i 
rätt  riktning (Hjörne & Säljö, 2008). Haug (2004) har redogjort  för den nordiska 
synen av en skola för alla. Enligt Haug har det i hela norden växt fram en strävan om 
att  fler  barn  och  ungdomar  skall  gå  i  vanlig  klass  i  den  obligatoriska  skolan. 
Integrering och inkludering är centrala begrepp som förknippas med konceptet  en 
skola för alla. Dessa begrepps innebörd stämmer inte helt överens mellan de nordiska 
länderna. I Norge används begreppet inkludering oftare än i Sverige och Danmark. 
Haug framställde att en skola för alla i övriga norden är synonymt med integrering i 
Norge. Integrering innebär enligt Haug främst att alla rent fysiskt ska gå tillsammans 
och  vara  i  samma  skola  och  det  sätter  mest  fokus  på  att  individen  ska  in  i 
samhörigheten. Inkludering i sin tur synliggör samhörighetens ansvar och associeras 
till en gemensam skola där alla går i vanlig klass.

2.3.1 Integrering, segregering och inkludering

Karlsudd  (1999)  är  en  av  forskarna  inom området  som gjort  en  överblick  över 
begreppens  utveckling  och innebörder.  Under  1970 -  80 talen började begreppen 
integrering och integration dyka upp i den specialpedagogiska diskussionen.  Dess 
innebörd har inte varit  helt  tydlig  och begreppen har tolkats  på flera olika sätt.  I 
Karlsudds framställning framgår det att en del forskare använder integrering som en 
process som står för vägen fram till tillståndet integration, där integration står för det 
uppnådda målet. Motsatsen till integrering är segregering vilket innebär avskiljande 
eller  särskiljande  och  det  är  ett  hot  mot  integration.  Betraktelsesättet  att  se 
integrering som en process medför att all verksamhet som inte är helt segregerad kan 
ses som integrerad. Vidare beskrivs integration som ett belastat begrepp vilket har 
lett till försök till ersättning av begreppet med andra termer såsom inklusion.  Då 
integration  kan  beskriva  organisationen  av  undervisningen  står  inklusion  för  att 
undervisningen innefattar elever med funktionshinder. Även Tideman, Rosenqvist, 
Lansheim, Ranagården, & Jacobsson (2004) beskriver hur begreppet inklusion dyker 
upp i den specialpedagogiska diskussionen under första hälften av 1990-talet. Detta 
som en tänkbar ersättning av begreppet integration. Begreppet blev officiellt antaget i 
och med Salamancadeklarationen 1994. Den främsta skillnaden mellan integration 
och inklusion är att istället för integrationens process, där ett aktivt inplacerande av 
grupper i den så kallade normalverksamheten är ett måste, så innebär inklusion att 
alla innefattas redan från början.  Assarson (2007) i sin tur anser att integrering har 
stått för försök att förena enskilda elever med gemenskapen, det vill säga fokuserat 
mer  på individen än på kollektivet,  medan inkludering  betonar  en anpassning av 
omgivningen för  att  alla  ska ingå i  samma undervisning.  Idag är inkludering  det 
dominerande begreppet  på  den  globala  agendan  och  för  internationell 
utbildningspolitik. Dock har begreppet inkludering haft svårare att göra sig gällande i 
Sverige än till exempel i Norge.



2.3.2 Integrering i Sverige

Även om inkludering har förts in i diskussionen så menar Karlsudd (1999) att det 
mest tillämpade synsättet i Sverige är ett annat. Karlsudd beskriver den syn som är 
vanligast  i  Sverige  vilken  grundar  sig  i  Mårten  Söders  fyra  olika  nivåer  av 
integrering. Dessa nivåer är fysisk,  funktionell,  social och samhällelig integrering. 
Med  fysisk  integrering  menas  det  faktiska  avståndet  mellan  de  segregerade 
grupperna och de som tillhör den så kallade ”normalverksamheten”. En ökad fysisk 
integration innebär således ett geografiskt närmande av dessa grupper i förhållande 
till varandra, till exempel att inplacera de segregerade eleverna in i den så kallade 
normalverksamheten.  Den  Funktionella  integreringen  avser  gemensamt 
resursutnyttjande,  det  vill  säga  hur  resursutnyttjandet  inom en  verksamhet  sker  i 
mellan  segregerade  elever  och  icke  segregerade  elever.  Den  funktionella 
integreringen delas upp i tre olika nivåer, samutnyttjande, samtidigt utnyttjande och 
samverkande utnyttjande. Samutnyttjande innebär att eleverna i fråga använder sig 
av samma resurser. Samtidigt utnyttjande innebär just ett samtidigt utnyttjande av 
resurserna  medan  samverkande  beskriver  en  ökad  integrering  som  innebär  att 
eleverna tillsammans använder resurserna samtidigt. Social integrering behandlar det 
sociala  avståndet  mellan  segregerade  och  inte  segregerade  grupper.  I  huvudsak 
handlar  det  om  att  ökad  interaktion  och  minskad  känsla  av  utanförskap  ökar 
integreringen. Socialt integrerad är en individ när den har regelbunden och spontan 
kontakt  med  icke  segregerade  och  upplever  sig  själva  som  en  naturlig  del  av 
gruppen. Samhällelig integrering behandlar hur pass väl segregerade grupper i vuxen 
ålder  har  samma  möjlighet  att  utnyttja  resurser  som andra,  samma  möjlighet  att 
påverka sin situation och om de har en produktiv arbetsroll  och ingår i en social 
samhörighet med andra (a.a.). 

2.3.3 Elever i behov av särskilt stöd

När man talar om en skola för alla landar diskussionerna allt som oftast i relationen 
mellan ”normal verksamhet” kontra specialpedagogisk verksamhet. Skolan har under 
lång tid varit indelad i ett normalspår och ett specialspår. Även om eleverna har gått 
på samma skola har dessa spår utvecklat sig parallellt och med lite kontakt emellan 
varandra.  Normalspåret  omfattar  de  allra  flesta  eleverna,  alla  de  som  inte  får 
specialundervisning.  Specialspåret  i  sin  tur  gäller  elever  i  behov  av  särskilt  stöd 
(Haug, 2004). 

Vilka elever  som anses behöva olika former av stöd beror på vad samhället  och 
skolan  anser  är  normalt  och  vad  som  är  avvikande.  Vad  som  tillhör  inom 
normalitetens avgränsning ser olika ut i olika tider och olika sammanhang. Alla de 
elever som är i behov av särskilt stöd i skolan är inte elever med ett funktionshinder. 
För en del elever utan funktionsnedsättningar kan svårigheter i lärandet ge upphov 
till behov av särskilt stöd. Elever med funktionsnedsättningar behöver ofta särskilt 
stöd i sitt lärande men de kan också vara i behov på annat sätt som rör den fysiska 
miljön.  Behov av särskilt  stöd kan även bero på sociala och emotionella  faktorer 
(Engström,  2005).  Lång  (1996)  beskriver  att  socialstyrelsen  tolkar  att  barn  som 
behöver  särskilt  stöd  har  funktionsnedsättningar  som  exempelvis  rörelsehinder, 
utvecklingstörning,  syn- eller hörselskador. Lång menar dock att det är en väldigt 
liten grupp av de barn som anses vara i behov av särskilt stöd och beskriver de barn 
som har svårigheter av mer diffus karaktär som en betydligt större grupp. Dessa barn 



kan  exempelvis  vara  de  som  har  olika  typer  av  lättare  funktionsstörningar  och 
utvecklingsavvikelser så som koncentrationssvårigheter. Det kan även vara barn med 
språk- och talsvårigheter eller  inlärningssvårigheter. Enligt Hjörne & Säljö (2008) 
har  det  sedan  1990-talet  och  framåt  funnits  en  biomedicinsk  diskurs  av 
kategoriseringen av de som anses ha skolproblem.  Dessa är  exempelvis,  psykiskt 
utvecklingsstörda,  begåvningshandikappade  och  personer  med  ADHD/damp, 
Asperger,  Tourettes,  dyslexi  och  dyskalkyli.  Grönvik  (2007)  undersökte  i  sin 
doktorsavhandling  den  stora oenighet  som  finns  om  hur  funktionsnedsättning 
definieras.  Han  pekar  på  att  olika  forskare  och  myndigheter  definierar 
funktionsnedsättning på olika sätt.  När forskare definierar  funktionsnedsättning så 
olika blir det svårt att förstå vad de menar och därför måste forskare bli tydligare på 
att definiera vad de menar med funktionshinder. Han anser dock att det inte finns 
något värde i att standardisera till en definition utan hävdar att valet av definition ska 
styras av vilket syfte man har.

2.3.4 Handikapp - ett miljöproblem 

Den  internationella  synen  på  hur  handikapp  skapas  är  miljörelativ. Förenta 
Nationerna har genom Världshälsoorganisationen definierat att handikapp skapas och 
uppstår i samspelet mellan en individ med funktionsnedsättning och dess omgivande 
miljö. En person med funktionsnedsättning kan vara handikappad i en miljö men i en 
annan miljö är den funktionsnedsatte inte handikappad (Engström, 2005).

Tideman m.fl.(2004) beskriver hur man kan se på handikapp. Det ena är att  man 
lägger vikten vid att handikapp ses som ett problem hos individen. Individen klarar 
inte  av de ”normala”  krav som ställs  och handikappet  ses  som en  egenskap hos 
individen.  Det andra synsättet  är att  se det som Tideman m.fl.  kallar  det  från ett 
socialt  synsätt,  där  samhället  och  dess  institutioner  skapar  handikapp  och  hinder 
genom bristande resurser och bemötande. Ur detta synsätt utgör miljön grunden till 
handikappet  och  inte  individens  egenskaper.  Vidare  beskriver  författarna  att  det 
individuella synsättet bygger på diagnostisering av barnet för att utifrån den kunna 
sätta in rätt pedagogisk ”behandling” medan det sociala synsättet ser diagnostisering 
av barn som utpekande och  då orättvist  och skadligt  och förespråkar  att  skolans 
organisering och utformning måste ändras.  

2.4 Tidigare forskning

Under tidigare forskning sker en lägesbeskrivning av den faktiska integreringen i 
skolverksamheten i Sverige.  Då vi undersökte elevers uppfattningar av handikapp 
och elever i behov av särskilt stöd beskrivs tidigare forskning av elevers attityder till 
handikapp. Vi undersökte även elevers uppfattningar av konceptet en skola för alla 
och därför beskrivs tidigare forskning av elevers attityder till integrering. 

2.4.1 Intentionen  om  en  skola  för  alla  och  existerande 
verksamhet

Styrdokumenten  och  forskning  anger  riktning  för  en  inkluderande  skola  och  ett 
inkluderande  arbetsätt.  Intentionen  är  att  alla  elever  oavsett  förutsättningar, 
erfarenheter,  kunskaper och behov ska bemötas och innefattas inom den reguljära 



undervisningen ram. Nedan följer en överblick av vilken grad intentionen av en skola 
för alla har införlivats i den faktiska verksamheten   

Forskning har visat att segregeringen mellan elever med och utan funktionshinder 
ökar (Engström 2005; Tornberg, 2006). Engström uppvisade i sin rapport resultat på 
att  knappt  en  femtedel  av  särskoleeleverna  var  integrerade  i  grundskolan  under 
hösten  2004.  Elever  med  autism,  koncentrationssvårigheter  och  neuropsykiska 
störningar, som damp/ADHD återfinns emellanåt i särskolan. Så trots en strävan mot 
en skola för alla ökar särskiljning av elever i behov av stöd genom att de placeras i 
särskilda undervisningsgrupper och genom fler fristående skolor som riktar sig mot 
elever med funktionsnedsättningar.  Enligt  Tornberg (2006) har forskning visat  att 
antalet särskilda fasta undervisningsgrupper har ökat för stökiga barn och ungdomar 
samt att nivågruppering förekommer.  Det är allt  vanligare med specialavdelningar 
för barn med autism, utvecklingsstörning, funktionsnedsättningar. 

Enligt Engström (2005) visar forskning att vi riskerar att tappa målet och intentionen 
om en likvärdig skola för alla på grund av den ökade segregeringen.  Detta leder till 
en svensk skola som rör sig ifrån en skola för alla till en skola för vissa. Att separera 
elever  från  varandra  bör  vara  det  absoluta  undantaget  när  det  gäller  att  försöka 
anpassa resurser, undervisning och skolmiljö för elever som annars inte får delta i 
utvecklingen.  Attityder  är  dock ett  stort  hinder  hos  lärare,  föräldrar,  skolledning, 
politiker  men  framförallt  hindrar  elevernas  attityder  till  olikheter  och  hur  de  får 
arbeta med demokratiska värderingar. 

2.4.2 Elevers attityder till handikapp och integrering

Enligt Karlsudd (1999) finns en syn, att om inte fysisk integrering leder till socialt 
accepterande  och  social  integration,  beror  det  på  att  omgivningens  attityder  är 
negativa. Karlsudd beskriver forskning som finns om attityder till handikappade och 
inställning till integration. Undersökningar som gjorts har visat en tydlig skillnad i 
attityder till personer med funktionsnedsättning, beroende på de olika handikappen. 
Mest  positiva  attityder  är  det  till  människor  med  fysiska  funktionsnedsättningar, 
sedan är det något mindre positiva attityder till de med sensoriska handikapp som 
hörselskada,  synskada.  Lägre  ner  på  skalan  finns  personer  med  psykisk 
utvecklingsstörning och allra mest negativa är attityderna till personer med mental 
sjukdom. Studier av yngre icke handikappade barns attityder till handikapp har visat 
att utvecklingsstörda elever värderas lågt och har låg status. Funktionsnedsatta i sin 
tur  har  högre  status  än  utvecklingsstörda  elever  men  lägst  status  har  de  psykisk 
utvecklingsstörda och socioemotionellt störda. Det har också visat sig att barn med 
funktionsnedsättning ofta tillräknas negativa egenskaper, särskilt barn med psykiskt 
funktionsnedsättning.  Bland  de  yngre  barnen  visar  resultat  på  att  barn  med 
funktionsnedsättning har svårt att bli accepterade. 

Harryson och Larsson (2009) har undersökt hur grundskolelever i årskurs 9 uppfattar 
integrering av särskoleelever i idrott och hälsa och om elevernas attityder skiljde sig 
beroende på om det fanns en särskola på skolan eller inte. En av grundskolorna hade 
en särskoleklass lokalintegrerad den andra skolan hade ingen kontakt med särskolan. 
Lokalintegrerad innebär att särskoleelever finns i en grundskola men har sina egna 
lärare och klasser. Det är inte säkert att eleverna från särskolan träffar eleverna från 



grundskolan under dagen då elevernas schema kan medföra att de inte ens har rast 
samtidigt. Resultatet visade att grundskolelever såg en viss svårighet med integrering 
av  särskoleelever  i  idrott  och  hälsa.  Främst  var  det  eleverna  på  skolan  med 
lokalintegrering  som såg  detta  problem.  Eleverna  menade  att  deras  undervisning 
påverkades negativt.

Hellberg (2007) har undersökt vad det kan betyda för elever med Aspergers syndrom 
att  gå  på  ett  särskilt  gymnasieprogram.  Eleverna  ingick  i  en  särskild  liten 
undervisningsgrupp.  De  hade  en  negativ  bild  av  sig  själva  när  de  började 
gymnasieskolan.  Den negativa  bilden  förändrades  under gymnasietiden  och i  den 
lärandemiljön som eleverna tog del av. Eleverna beskrev att tillgången till en särskild 
gymnasieutbildning med omsorg, empati och en förståelse för elevernas problematik 
från lärarna var en positiv förändring. Bemötande i denna skolmiljö var en avgörande 
positiv  upplevelse  för  eleverna.  Eleverna  ansåg  att  undervisningen  och  det 
sammanhang de tog del  av var  positiv  och deras  samhörighet  kännetecknades  av 
deras  medvetenhet  om att  alla  elever  inom programmet  tidigare  hade  haft  olika 
svårigheter i skolan.

2.5 Teoretiskt perspektiv

I studien undersökte vi elevers uppfattningar av handikapp och elever i behov av 
särskilt  stöd.  Dessa  grupper  tillhör  idag  en  grupp  i  skolan  som  inte  tillhör 
normalspåret utan specialspåret. När begrepp som normal och speciella uppkommer 
delas elever upp i två grupper i de som tillhör normalgruppen och de som tillhör 
specialgruppen. När grupper delas upp i normal och speciella kan man säga att en 
form  av  stämpling  sker  därför  analyserade  vi  vårt  material  utifrån  ett 
stämplingsteoretiskt perspektiv.  

2.5.1 Stämplingsteorin och stigmatisering

Stämplingsteorin är en sociologisk teori om avvikande beteende. Stämplingsteorin 
går ut på att avvikelse inte är en egenskap hos en individ eller grupp, utan uppstår i 
samspel mellan avvikare och icke avvikare. Avvikande beteende är sådant beteende 
som ger negativa reaktioner eller med annat uttryck ”stämplas” som avvikande av 
omgivningen (Engdahl & Larsson, 2006).

När en person gör något som andra i  samhället  är  ovana vid eller  uppfattar  som 
störande,  stötande  eller  hotande  kan  stigmatisering  uppstå.  Stigmatisering  är  ett 
nedvärderande utpekande av en person beroende på misskrediterande egenskaper. 
Stigmatisering kan exempelvis vara fysiska attribut som sticker ut men det är även 
resultat av andras värderingar och handlar ofta om ett brott mot en lag eller regel. Det 
kan också vara frågan om moraliska riktlinjer eller andra normer. Stigmat kan uppstå 
om någon bär sig klumpigt eller okänsligt åt, oavsett om förklaringen är att han eller 
hon  helt  enkelt  inte  kände  till  vad  som  gällde  i  ett  visst  sammanhang. 
Stigmatiseringen beror alltså på vad normaliteten är. Det kan sägas vara situationen 
snarare än personens egenskaper som fick honom att framstå som klumpig. Faran 
med stigmatisering är att  den stämplade endast behandlas utifrån den nedsättande 



egenskapen utan att andra sidor hos denna person uppmärksammas. Hela grupper 
kan stigmatiseras  likt  homosexuella,  där  homosexualitet  då ses  som en sjukdom. 
Samhället kan omvärdera sina värderingar på vissa egenskaper så att det leder till en 
avstigmatisering. De grupper som har möjlighet att påverka vad som uppfattas som 
normalt respektive onormalt kan därmed sägs ha makt att stämpla andra. Idag kan 
domare,  psykiatriker,  eller  psykologer  sägas vara de som bestämmer vem som är 
normal respektive avvikande (Engdahl & Larsson, 2006).

Goldberg (1993) har utifrån stämplingsteorin utvecklat en modell med fyra stadier. 
Han kallar sin modell för ”avvikarkarriärmodell” där stadierna föräldrars stämpling,  
samhällelig  stämpling,  sekundär avvikelse  och  avvikelsespiralen ingår.  Det  första 
stadiet, föräldrars stämpling, innebär att när ett föds saknar det självbild och vet inte 
vilka normer som finns utan barnet är beroende av att omgivningen responderar på 
dess  spontana  beteende  för  att  lära  sig  rådande  normer.  Detta  kan  förklara 
exempelvis hur vissa barn lär sig att de är omtyckta trots att deras beteende inte är 
omtyckt medan andra barn inte lär sig att det är just beteendet som inte är omtyckt. 
Det är här grunden läggs för att skapa en god självbild hos barnet. Den samhälleliga 
stämplingen handlar  om när det plötsligt  finns fler  i  barnets  omgivning som kan 
bemöta och reagera på barnets beteende. Barnets lär sig mer om vad som anses rätt 
och fel och att vissa beteenden inte är önskvärda. Vissa barn lär sig att de duger bra 
som individer trots att ett visst beteende hos dem inte är önskvärt, andra barn lär sig 
inte  detta.  Barn som inte  lär  sig  detta  är  ofta  barn som blivit  stämplade  av sina 
föräldrar och riskerar därför också att bli stämplade av samhället. I det tredje stadiet, 
sekundär avvikelse, har barnet nått en mognad där det kan förstå samhällets normer 
och besitter en något etablerad självbild. Då kan en sekundär avvikelse inträda, där 
grunden  till  avvikelsen  är  en  negativ  självbild,  vilken  gör  att  barnet  inte  längre 
använder  omgivningens  reaktioner  på  dess  beteende  som  vägvisare  för  att  bli 
accepterad utan tolkar negativa reaktioner på dess beteende som bevis på att barnet 
själv är dåligt. Det sista stadiet kallar Goldberg avvikelsespiralen och kan sägas vara 
när individen blivit sekundärt avvikande i flera aspekter och därför upplever negativa 
reaktioner från flera olika håll. Stadiet börjar med stämpling vilket leder till negativ 
självbild  som  i  sin  tur  leder  till  sekundär  avvikelse  som  leder  till  ytterligare 
stämpling och så vidare varav namnet avvikarspiralen (a.a.). 



3 SYFTE  

Syftet med vår undersökning var att undersöka gymnasieelevers uppfattningar av en 
skola för alla samt elevers uppfattningar till handikapp och elever i behov av särskilt 
stöd i skolmiljö. 

3.1 Frågeställning

Vilka uppfattningar har gymnasieelever om begreppet en skola för alla?

Vilka uppfattningar har gymnasieelever till handikapp och elever i behov av särskilt 
stöd i skolmiljö?

Vilka  uppfattningar  har  gymnasieelever  av  grundtanken  om  en  inkluderande 
skolmiljö?

Stämplas  elever  med  handikapp  och  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  av  andra 
gymnasieelever?



4 METOD

4.1 Undersökningsmetod

Inom den kvalitativa forskningen läggs tonvikten på holistisk information det vill 
säga att helheten är summan av delarna. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet 
är  att  tolka  och  förstå  de  resultat  som framkommer.  Man vill  karaktärisera  eller 
gestalta något (Stukát, 2005). Eftersom vi var intresserade av att undersöka elevers 
uppfattningar och tankar valde vi att utgå ifrån intervjuer i vår studie. Vi valde att 
göra en personlig intervju, det vill säga att vi träffade intervjupersonerna (Patel & 
Davidsson,  2003).  Genom  intervjuer  erhöll  vi  en  helhetsbild  av  elevernas 
uppfattningar. Vi använde oss av det som Kvale (1997) benämner som halvstrukturerad 
intervjumetod  och  vi  strävade  efter  att  använda  oss  av  öppna  frågor.  Den 
halvstrukturerade metoden har en fast struktur men där ges möjlighet att vara flexibel 
genom att kunna ställa följdfrågor. Den halvstrukturerade intervjumetoden med öppna 
frågor passade vårt syfte, då vi fick en bild av respondenternas uppfattningar. Genom 
följdfrågor kunde vi fånga upp elevernas spontana uppfattningar och åsikter samt fick de 
möjlighet att vidareutveckla sina tankar.

4.2 Genomförande

Vårt urval var ett så kallat bekvämlighetsurval som var baserat på gymnasieelever i 
sydöstra Sverige. De intervjuade bestod av 10 pojkar och 2 flickor i årskurs 2 på 
naturvetenskapliga programmet. När vi sökte efter deltagare till vår undersökning tog 
vi kontakt med en lärare på en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Vi förklarade syftet 
med  studien  och  läraren  uttryckte  direkt  att  han  var  positiv  till  studien.  Därmed 
kunde  han  undvara  tid  för  intervjuer,  om eleverna  var  intresserade  av  att  delta. 
Tillsammans  med  läraren  kom  vi  överens  om  att  vi  författare  skulle  informera 
eleverna om studiens syfte under ett lektionstillfälle, för att se om det fanns intresse 
för  deltagande.  Under  informationsträffen  delade  vi  ut  vårt  missiv  som innehöll 
information om frivilligt deltagande, om konfidentialitet, nyttjandekrav samt studiens 
syfte.  Information  förmedlades  även muntligt.  Vi  informerade  eleverna  om att  vi 
ville intervjua dem i par och att de kunde para ihop sig inför intervjuerna. Eleverna 
var positiva till att delta i studien och vi bokade in tid och plats för intervjuerna i 
efterföljande vecka. 

Enligt Kvale (1997) är samspelet mellan intervjuare och respondent avgörande för 
hur intervjun utvecklas.  Det  är  av vikt  att  intervjuaren  skapar  en trygg miljö  för 
respondenterna (a.a.). Medvetna om detta ägde intervjuerna rum i ett bokat grupprum 
på respondenternas skola. Respondenterna intervjuades i par, dels för att de skulle 
känna sig trygga då de hade stöd av varandra men även för att det skulle kunna ske 
ett  diskuterande  samtal.  Under  intervjuerna  använde  vi  oss  av  diktafon  med 
godkännande från respondenterna. Diktafon användes för att få ett naturligt flöde i 
samtalet,  där  vi  kunde  koncentrera  oss  på  respondenternas  svar  och  ställa  de 
följdfrågor som ansågs relevanta. Inför varje tema berättade vi intervjuare kort om 
vad temat handlade om. Vi berättade kort om vad vi menade med de olika begreppen 



som att handikapp är ett mångfacetterat  begrepp. Att handikapp kan vara alltifrån 
ADHD,  koncentrationssvårigheter,  dyslexi,  inlärningssvårigheter,  Asperger, 
utvecklingsstörning och allt som kan leda till behov av särskilt stöd. För att samla 
upp tankar och uppfattningar som tidigare inte lyfts frågade vi i slutet av intervjun 
om respondenterna hade något att tillägga inom ämnet, eller om det var något övrigt 
som de ville ta upp. Efter intervjuerna bearbetade vi den insamlande datan genom 
transkribering. Efter transkribering analyserade vi texterna genom att läsa dem ett 
flertal gånger och jämförde sedan texterna.

4.3 Databearbetning
 
Kvale  (1997)  anser  att  det  är  av  stor  vikt  att  vara  medveten  om hur  materialet  ska 
analyseras  innan  intervjun.  Analysmetoden  styr  hur  intervjun  ska  läggas  upp  och 
struktureras.  När  vi  utvecklade intervjuguiden delade vi  in  frågorna under  fyra  olika 
teman utifrån vår frågeställning. Dessa teman var  gymnasieelevers uppfattningar  av 
begreppet en skola för alla, gymnasieelevers uppfattningar av handikapp och elever i 
behov av särskilt stöd i skolmiljö,  gymnasieelevers uppfattningar av konceptet  en 
inkluderande  skolmiljö och  stämplas  elever  med  handikapp  och  elever  i  behov  av 
särskilt stöd. 

När  intervjumaterial  bearbetas  genom  olika  former  av  kvalitativ  analys  spelar 
forskarens  förförståelse,  det  vill  säga  forskarens  egna  tankar,  känslor  och 
erfarenheter  stor  roll  och  ses  som en  tillgång  för  tolkningen (Stukát,  2005).  Vår 
förförståelse erhöll vi dels genom litteraturstudien inom området samt genom egna 
erfarenheter från VFU och tidigare studier inom lärarutbildningen. Vi tolkade svaren 
från respondenterna i största möjliga mån utan att lägga in värderingar. För att ge en 
förstående bild av respondenternas svar i den unika situationen valde vi att presentera 
respondenternas svar som citat i resultatet. Detta ger läsaren själv en möjlighet att 
tolka vad respondenterna förmedlar. I resultatdelen delade vi in svaren under de olika 
teman som vi använt oss av i intervjuguiden.  

4.4 Metodkritik

Kvalitativ  forskning kritiseras av många som alltför subjektiv,  att  resultatet  i  hög 
grad  beror  på  vem  som  har  gjort  tolkningen.  Man  kan  dessutom  invända  att 
reliabiliteten och att det vanligen låga antalet undersökningspersoner starkt begränsar 
eller  omintetgör  möjligheterna  till  generaliseringar  (Stukát,  2005).  Kvale  och 
Brinkmann (2009) skriver att när man kan överföra resultat från en intervjustudie till 
liknande situationer kan man tala om att resultatet kan generaliseras. Vi anser att det 
går att tillämpa resultatet från vår studie i liknande situationer. Man kan tänka sig att 
andra gymnasieelever i liknande skolmiljöer har liknande uppfattningar. 
                              
Validitet  handlar  om  att  undersöka  det  som man  avser  att  undersöka.  När  man 
undersöker om människor handlar det ofta om abstrakta fenomen så som upplevelser 
och  inställningar  (Patel  & Davidsson,  2003).  Därför  är  det  viktigt  att  konstruera 
instrument  som ska  mäta  just  det  som avses  att  mäta.  För  att  nå  vad  Patel  och 
Davidsson (2003) benämner som innehållsvaliditet lät vi någon utomstående granska 
vår intervjuguide. Ett tecken till att det finns god validitet i studien var det faktum att 



det  fanns  samstämmighet  i  respondenternas  svar  vilket  kunde  tolkas  som  att 
respondenterna uppfattat frågorna på liknande sätt. Reliabilitet handlar om hur pass 
tillförlitligt instrumentet är mot slumpinflytande (Patel & Davidsson, 2003). När man 
inte  kan erhålla  mått  på reliabiliteten,  som i  vår studie  får  man försöka försäkra 
tillförlitligheten  på  annat  sätt.  Vid  intervjuer  är  tillförlitligheten  beroende  av 
intervjuarens förmåga och erfarenhet. Vid intervjuer kan man även ha ytterligare en 
person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt  med intervjuaren (a.a.). 
Eftersom vi var två intervjuare hade vi en ökad möjlighet att registrera svaren. Vi 
kunde också lägga in följdfrågor om vi ansåg att den andre intervjuaren missat något 
väsentligt eller för att se att vi uppfattat  svaren korrekt, vilket kan sägas ha ökad 
reliabiliteten. Ytterligare ett sätt att öka reliabiliteten är att lagra verkligheten så att 
registrering  kan  göras  i  efterhand.  Då  har  forskarna  möjlighet  att  gå  igenom 
respondenternas  svar  så  många  gånger  som  behövs  för  att  försäkra  att  de  har 
uppfattat  allt  korrekt (Patel  & Davidsson, 2003). Vi lagrade respondenternas svar 
med hjälp av diktafon och transkribering och har därför haft möjlighet att återgå till 
det insamlade materialet. 

4.5 Forskningsetiska principer

Vi  har  under  denna  studie  arbetat  efter  de  humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsetiska  principer  som  antogs  av  Humanistiska  samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet i mars 1990. Vi utgick ifrån det grundläggande individskyddskravet 
som innefattas  av fyra  allmänna huvudkrav:  Informationskravet,  samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet. Respondenterna  i  vår  studie  informerades  om studiens  syfte. 
Respondenterna blev informerade om att de när som helst hade möjlighet att avbryta 
sin medverkan. Vi informerade även rektor på skolan om vår undersökning och dess 
syfte. 

Samtyckekravet.  Respondenterna  informerades  om att  det  var  frivilligt  att  delta  i 
studien samt att vid valfritt tillfälle fick avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet.  Respondenterna  har  försäkrats  konfidentiellitet.  Alla 
personer i studien samt platser har avpersonifierats. Information som framkommit 
som  på  något  sätt  kan  relateras  studien  till  en  viss  plats  eller  person  har 
avpersonifieras  under  transkriberingen,  så  att  dessa  inte  kan  identifieras  av 
utomstående. 

Nyttjandekravet.  Informationen  som  vi  samlat  in  kommer  endast  användas  i 
forskningssyfte för vår studie (Vetenskapsrådet, 2002).  



5 RESULTAT

Resultatet presenteras i fyra teman. Dessa teman är gymnasieelevers uppfattningar 
om begreppet en skola för alla,  gymnasieelevers  uppfattningar  till  handikapp och 
elever  i  behov  av  särskilt  stöd  i  skolmiljö,  gymnasieelevers  uppfattningar  av 
grundtanken om en inkluderande skolmiljö samt stämplas elever med handikapp och 
elever i behov av särskilt stöd. 

5.1 Gymnasieelevers uppfattningar av begreppet en skola 
för alla

Elevernas erfarenhet av begreppet en skola för alla var begränsad. Endast tre av tolv 
elever  hade tidigare  erfarenhet  av begreppet.  Två av dessa tre elever  kunde göra 
beskrivningar  av  begreppet  emedan  den  tredje  endast  hade  hört  begreppet.  De 
beskrivningar som de två eleverna gjorde samstämde inte med litteratursynen om en 
skola för alla.

I Stockholm där jag bodde var det en sådan skola för alla. Det var folk från olika 
kulturer och grejer och då var det ju så att alla har ju lite problem med sådant 
ibland och känner sig ovälkomna och då kanske blir man blir mobbad och sådär 
och då är det ju inte en skola för alla eftersom alla inte känner sig välkomna. Och 
en skola för alla låter ju mycket bättre än en skola för vissa.  

När jag gick i låg eller mellanstadiet var det en stor jättegammal skola där det 
stod folkskola och då pratade vi om vad det var som gjorde det till en folkskola 
och det var en skola för alla… 

Trots  att  flertalet  av  eleverna  inte  tidigare  hade  hört  begreppet  stämde  deras 
uppfattningar relativt väl överens med vad som menas med grundtanken om en skola 
för  alla.  Elevernas  uppfattningar  om grundtanken  var  förknippat  med  acceptans. 
Flertalet av eleverna ansåg att en skola för alla är en skola där alla blir accepterade 
oavsett  förutsättningar.  Följande  svar  beskriver  på  vilket  sätt  eleverna  tar  upp 
acceptans i relation till begreppet en skola för alla. 

En skola där alla blir accepterade kanske, minoriteter, invandrare, vad som helst 
och för sin personlighet. Man blir accepterad för den man är. 

Att alla ska ha chans att gå på den skola eller den skola de vill gå på ungefär så 
att man inte ska behövas sorteras bort. 

Jag tänker att det är en skola där oavsett vad man är för en person så att säga 
även om man har olika förutsättningar ska alla kunna gå i samma skola.  

Flertalet  av eleverna  förknippade  begreppet  en skola  för  alla  med  anpassning  av 
skola och undervisning för alla elever oavsett förutsättningar.  Eleverna talade om en 
anpassad skola för alla elever, även de elever som har ett fysiskt handikapp eller som 
inte  anses  tillhöra  normalspåret.  Begreppet  en  skola  för  alla  uppfattades  vara  en 
anpassad skola där alla elever oavsett förutsättningar ska få en likvärdig utbildning. 
Utbildningen ska präglas av en individuell anpassning av undervisningen som möter 
varje elevs mål.  



Ja  kanske  har  någon  störning,  det  finns  ju  dem som inte  är  ”normala”  man 
kanske ska anpassa skolan lite efter det. Om man säger någon som är blind eller 
hörselskada och att de kan få lika utbildningar, som oss andra då på något sådant 
sätt.

Olika typer av undervisning ska finnas. – både praktisk och teoretisk. – Ja den 
undervisning man vill ha helt enkelt. – Vilket mål man än har i livet. – Så finns 
det en skola som passar dina mål.

Eleverna beskrev att en skola för alla är en skola där man ska känna sig välkommen 
och väl bemött. I en skola för alla ska ingen uppleva utanförskap eller uppleva att de 
inte passar in. 

…  alla  ska  kunna  gå  där  utan  att  känna  sig  felbehandlade,  eller  känna  sig 
ovälkomna. 

Att ingen känner sig utanför i den skolan eller att dem inte passar in eller något 
liknande… 

5.2 Gymnasieelevers  uppfattningar  av  handikapp  och 
elever i behov av särskilt stöd i skolmiljö

Flertalet av eleverna uppfattade att andra elever har en negativ syn på personer med 
handikapp  men  att  de  själva  inte  har  det.  Elever  nämnde  att  de  själva  inte 
nedvärderar  personer  med  handikapp  men  är  av  uppfattningen  av  att  andra 
nedvärderande.  En del  uppfattade  att  andra  elever  har  en  önskan att  elever  med 
handikapp ska gå på en egen skola.  

Det kan ofta vara nedlåtande tror jag, man ser ner på dem, tyvärr.
 

Vi gör ju inte det men det finns ju andra som har problem med det. 

… men det finns ju folk som reagerar på det, det vet jag ju, i gamla klassen var 
det folk som var emot det och tyckte att de skulle gå på en egen skola…

Det fanns även en uppfattning om att elever till  en början uppfattar personer med 
handikapp  som negativt  men  att  mer  umgänge  tillsammans  gör  att  negativiteten 
suddas ut. 

Alltså  folk  är  väldigt  ytliga,  första  intrycket  får  de  liksom,  hur  kan  den  där 
personen vara så. Men om de bara umgås med dem så faller de in i det och efter 
ett tag så bryr de sig inte om det längre. 

Eleverna uppfattade att andras syn på handikapp beror på vilken typ av handikapp en 
person har. Sociala handikapp hade lägre status än ett fysiskt handikapp. Handikapp 
där beteendet medför sociala svårigheter i skolmiljön uppfattades som negativt. Om 
den handikappade kan kommunicera väl och har social kompetens ses handikappet 
som mindre problematiskt.  

Men alltså det beror på vad för handikapp, jag vet flera i min grundskola som 
fick sitta i rullstol men de kunde ju prata ändå, så det var liksom inga problem. 



Alltså om man inte kan kommunicera så blir det mycket svårare men så länge 
man kan prata så går det mycket bättre. 

Det känns som om du har ett fysiskt handikapp då tror jag inte det är någonting, 
då spelar det ingen roll, det är ingenting man kan rå för på något vis. Det kan ju 
var andra saker som man inte heller kan rå för men jag tror det är lättare att 
känna sig utsatt om man har någon slags störning i sitt sätt att bete sig eller sitt 
sätt att vara.  

En del av eleverna beskrev att deras syn på personer med handikapp var att de är som 
vanliga klasskamrater, som vilka personer som helst. Personer med handikapp ska 
dömas utifrån samma premisser som alla andra. De uppfattade att en person inte ska 
dömas utifrån sina personliga egenskaper utan utifrån sina handlingar. Personer med 
handikapp  ses  som  normala  och  utgör  inget  störningsmoment  eller  hinder  för 
omgivningen. 

Jag själv  har  aldrig  tänkt  något  speciellt  om dem...  ...jag  ser  dem mest  som 
vanliga klasskamrater… 

Man kan ju vara normal ändå för det, tänka som en vanlig person liksom…

Personligen  ser  inte  jag  det  som något  hinder  för  att  gå  i  skolan  eller  som 
störande för omgivningen. 

Nej jag ser inget fel med det, jag menar de är ju personer som vi så man ska ju 
inte döma dem efter något sådant, utan för det de gör alltså handlingar. 

Andra elever såg inte personer med handikapp som ett hinder eller något störande så 
länge det inte påverkade dem själva. Så länge personen med handikapp håller sig 
inom  de  sociala  normerna  och  ramarna  accepteras  de.  Om  deras  beteende  stör 
omgivningen på något så sätt är inställningen till handikappade däremot negativ.

Är det någon som vet har en störning och är för sig själv lite sådär, jag skulle 
acceptera det, det inga problem, jag skulle förstå det och jag skulle tycka synd 
om personen, jag skulle inte göra något för att  få den personen att känna sig 
sämre. Däremot om det är någon sorts störning som påverkar oss andra på något 
sätt… … Men så länge ingen skulle störa mig så skulle jag acceptera det… 

Eleverna uppfattade att synen på elever med handikapp förändras med åldern. I de 
yngre  åldrarna  finns  inte  en lika  accepterande  och  förstående  syn  på elever  med 
handikapp. I och med åldern sker en mognadsprocess där förmågor som empati och 
leva sig in i andras känslor utvecklas. Detta leder till synen på handikapp i skolmiljö 
förändras och förståelsen ökar.  

… man kan tänka att det var mycket lättare att reta någon när man var mindre än 
nu när vi är äldre, då tror jag man är mycket mer accepterande.

… äldre elever är lite mer mogna och kan förstå sig på andras känslor bättre, 
större förmåga till empati… 



Jag tror att det är värre när man är lite mindre kanske mellanstadiet, högstadiet 
då förstår man inte varför dem går iväg och sådär… … när man äldre är det helt 
naturligt. 

5.3 Gymnasieelevers  uppfattningar  av  grundtanken  om 
en inkluderande skolmiljö

Eleverna visade en positiv inställning till en inkluderande klass och skolmiljö i den 
bemärkelsen att de ansåg att det bidrar till gemenskap. Eleverna i behov av särskilt 
stöd ansågs tjäna på att gå tillsammans med alla andra. Gemenskapen och att vara en 
del av klassen ansågs som positiva faktorer med det grundtanken om en inkluderande 
skolmiljö.  

De var med i en vanlig klass och fick känna sig som vem som helst…

Då kanske man skulle vilja vara kvar med de andra även om man får lite extra 
hjälp  medan  man  sitter  kvar  i  klassrummet  så  att  man  är  en  del  av 
gemenskapen… 

… såklart det finns fördelar om de kan vara med i vanlig klass… … de känner 
sig som normala, att de går i en normal klass…

Man vill ju känna sig som en i klassen, en i gänget. 

Samtidigt  som eleverna  uppfattade  att  det  är  positivt  med en inkluderande  klass, 
uppfattade de att det finns en problematik kring inkludering. Att eleverna i behov av 
särskilt  stöd tillhör  klassen kan ses som störande.  Under förutsättningar  att  dessa 
elever inte stör, är det accepterat att de är med i den vanliga klassen. Å andra sidan 
om dessa elevers behov går ut över de andra elevernas utbildning uppfattades det 
mer lämpligt med specialundervisning.  

Det  man  får  se  upp  för  alltså,  deras  handikapp  får  inte  gå  före  alla  andras 
utbildning. Då kanske det är bättre att ha en speciallärare i ett grupprum… 

Det tycker inte jag, absolut inte eh,… det finns många elever som går på sådana 
där resursskolor och de är ju där för att de stör sina klasskamrater. Stör de sina 
klasskamrater hör de inte hemma i skolan. … då ska de inte gå i den vanliga 
klassen om dem inte klarar av det. 

… inte bara att det stör klassen utan det tar så mycket energi från läraren som 
hela tiden måste rikta all uppmärksamhet och hjälp till kanske viss enskilda och 
det känns inte rätt tycker jag. 

Det känns ju lite som man fryser ut dem om man gör en egen skola för dem, men 
det kan ju även bli jobbigt för resten av klassen om det är någon som springer 
runt som har ADHD. 

Flertalet  av eleverna  såg svårigheter  med inkludering  utifrån ett  resursperspektiv. 
Dels ansåg de att  nivåskillnaderna mellan eleverna skulle leda till  att  lärarna inte 
hinner med eller kan anpassa undervisning till alla elever. Eleverna ansåg att för att 



kunna skapa en inkluderande skola behövs fler lärare per klass och att undervisning 
individualiseras inom klassen. 

Om man ska ha att alla går i samma klass så måste man kanske inte ha en lärare 
per lektion utan det kan vara fler stycken…

Jag tror det skulle vara svårt att ha en och samma lektion till alla samtidigt, alla 
måste ju ha så många olika uppgifter och det är svårt att ha genomgång på tavlan 
och sådär, man kanske kunde ha mer individuellt men är man ihop får man ha 
fler olika lärare...

Det skulle väl kanske bli väldigt svårt att hålla undervisningen om alla ligger på 
nivåskillnad. 

5.4 Stämplas elever med handikapp och elever i behov av 
särskilt stöd

Flertalet av eleverna stämplade elever i behov av särskilt stöd genom sitt språkbruk. 
Elever i behov av särskilt stöd anses inte tillhöra ”normaliteten”. Eleverna i behov av 
särskilt stöd särskiljs från normaliteten då respondenterna jämför dessa elever med 
vad som anses normalt och avvikande. När man talar om elever i behov särskilt stöd 
utgår man ifrån att de har negativa egenskaper eller att de från utgångspunkt inte är 
normala. 

Ja kanske ha någon störning, det finns ju de som inte är normala… 

Man kan ju vara normal för det. Tänka som en vanlig person liksom… 

För bara för att man har ett handikapp behöver man ju inte vara en skitstövel 
eller ja ni fattar…

Elever i behov av särskilt stöd stämplas då de lätt blir offer för mobbing på grund av 
sitt handikapp eller på grund av att de anses vara i behov av särskilt stöd. Flertalet 
beskrev att ett avvikande beteende eller en egenskap som att ha ett handikapp kan 
skapa irritationsmoment som i sin tur leder till negativa reaktioner på beteendet. 

På mellanstadiet så lär det inte vara så bra med tanke på att alla som är udda blir 
mobbade. 

Man kan ju lätt bli en hackkyckling på nåt vis…

Elever  visade  en  syn  som att  specialundervisning  kan  leda  till  att  man  stämplar 
elever som avviker. Man har en syn på att dessa elever skulle vara speciella och då i 
en negativ  bemärkelse.  Den bild  många elever  får  är  att  eleverna i  specialklasser 
skulle vara knasiga, korkade eller rent av idioter. 

Ja precis så att det inte är så här att här är specialklassen, de är knasiga eller 
tappade liksom. 

De satte dem i en specialklass och då fick man ju den här bilden av att de var 
idioter eller korkade… … då blev det ju så att de blev avskilda från klassen då 
tänkte man att de är ju korkade… 



Eleverna i specialundervisning stämplades även indirekt då eleverna hade en negativ 
syn på lärarna till  elever  i  behov i  särskilt  stöd.  Lärarna till  eleverna i  behov av 
särskilt stöd kallades idiotlärarna på en elevs tidigare skola, alltså lärare till idioter. 
Idioterna var  i  detta  fall  elever  i  behov av särskilt  stöd.  Detta  var  ett  vedertaget 
uttryck på skolan som då präglade skolmiljön. 

… idiotlärarna kallade vi dem.

5.5 Sammanfattning

5.5.1 Gymnasieelevers uppfattningar av en skola för alla

Elevernas  erfarenhet  av  begreppet  en  skola  för  alla  var  begränsad.  Elevernas 
uppfattningar av begreppet en skola för alla var förknippat med acceptans. Flertalet 
av eleverna ansåg att en skola för alla är en skola där alla blir accepterade oavsett 
förutsättningar. Eleverna förknippade begreppet en skola för alla med anpassning av 
skola och undervisning för alla elever oavsett förutsättningar.  Eleverna beskrev att 
en skola för alla är en skola där man ska känna sig välkommen och väl bemött.

5.5.2 Gymnasieelevers uppfattningar av handikapp och elever i 
behov av särskilt stöd i skolmiljö

Flertalet av eleverna uppfattade att andra elever har en negativ syn på personer med 
handikapp men att de själva inte har det. Det fanns även en uppfattning om att elever 
till en början uppfattar personer med handikapp som negativt men att mer umgänge 
tillsammans gör att negativismen suddas ut. Eleverna uppfattade att andras syn på 
handikapp beror på vilken typ av handikapp en person har. Sociala handikapp hade 
lägre status än ett fysiskt handikapp. En del av eleverna beskrev att deras syn på 
personer med handikapp var att de är som vanliga klasskamrater som vilka personer 
som helst och att personer med handikapp ska dömas utifrån samma premisser som 
alla.  Andra  elever  såg  inte  personer  med  handikapp  som  ett  hinder  eller  något 
störande så länge det inte påverkade de själva. Eleverna uppfattade även att synen på 
elever med handikapp förändras med åldern. I de yngre åldrarna finns inte en lika 
accepterande och förstående syn på elever med handikapp.

5.5.3 Gymnasieelevers  uppfattningar  av  konceptet  en 
inkluderande skolmiljö

Eleverna visade en positiv inställning till en inkluderande klass och skolmiljö i den 
bemärkelsen  att  de  ansåg  att  det  bidrar  till  gemenskap.  Samtidigt  som eleverna 
uppfattade att det är positivt med en inkluderande klass, uppfattade de att det finns en 
problematik kring grundtanken. Under förutsättningar att dessa elever inte stör är det 
accepterat att de är med i den vanliga klassen. Å andra sidan om dessa elevers behov 
går  ut  över  de  andra  elevernas  utbildning  uppfattades  det  mer  lämpligt  med 



specialundervisning. Flertalet av eleverna såg svårigheter med inkludering utifrån ett 
resursperspektiv, då fler lärare per elever var ett förslag till lösning.

5.5.4 Stämplas  elever  med handikapp och elever  i  behov av 
särskilt stöd

Flertalet av eleverna stämplade elever i behov av särskilt stöd genom sitt språkbruk. 
Elever i behov av särskilt stöd stämplas då de lätt blir offer för mobbing på grund av 
sitt handikapp eller på grund av att de anses vara i behov av särskilt stöd. Elever 
visade en syn som att specialundervisning kan leda till att man stämplar elever som 
avviker. Eleverna i specialundervisning stämplades även indirekt då eleverna hade en 
negativ syn på lärarna till elever i behov i särskilt stöd.



6 DISKUSSION

6.1 Gymnasieelevers uppfattningar av begreppet en skola 
för alla

Elevernas tidigare erfarenheter av begreppet en skola för alla var begränsad. Detta 
ger signaler om att skolan inte jobbat med begreppet och dess innebörd. Att skolor 
inte  jobbar  med begreppet  en skola  för  alla  kan tänkas  vara oroväckande.  Enligt 
Engström (2005) är det viktigt att arbeta just med demokratiska värderingar i skolan 
för att skapa en positiv attityd till en skola för alla. Vi håller med Engstöm om att det 
är  viktigt  att  eleverna är medvetna om begreppet för att  skapa en positiv syn till 
inkludering. Skolorna bör därför arbeta mer med begreppet en skola för alla.

Elevers  begränsande  erfarenhet  av  begreppet  var  dock  inte  så  oroväckande.  De 
tankar och uppfattningar som eleverna hade om vad grundtanken om en skola för alla 
står  för  hade  stor  samstämmighet  med  vad  dokument  och  intentioner  säger.  I 
Salamancadeklarationen och de aktuella läroplanerna står det att skolorna ska bemöta 
alla elever, i synnerhet individer i behov av särskilt stöd.  Deklarationen nämner att 
läroanstalterna  ska  vara  till  för  alla  elever  och  att  inom  dessa  läroanstalter  ska 
olikheter  respekteras  och  inlärning  stödjas  samt  ska  lärandemiljön  tillgodose 
individuella  behov (Svenska Unescorådets 2001; Skolverket,  2006a; b). Elevernas 
uppfattningar var lik den internationella synen och de svenska läroplanerna då de 
ansåg att alla elever oavsett förutsättningar ska bli accepterade. De beskrev även att 
undervisning  och  skola  ska  anpassas  för  alla  elever  oavsett  förutsättningar.  I 
Salamancadeklarationen står  det  även att  det  är  viktigt  att  skapa en välkomnande 
närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning 
för  alla  (Svenska  Unescorådets,  2001).  Detta  stämde  överens  med  vad  eleverna 
uppfattade att grundtanken innebär, det vill säga att en skola för alla är en skola där 
alla ska känna sig välkomna och väl bemötta. Eleverna nämnde även att det är en 
skola  där  ingen upplever  utanförskap eller  att  de inte  passar  in.  Att  det  finns en 
samstämmighet  med  vad  elever  på  gymnasiet  uppfattar  att  en  skola  för  alla  ska 
innebära  och  vad  dokument  och  intentioner  säger  att  en  skola  för  alla  innebär 
uppfattar vi som positivt. Detta tyder på att det finns en grund i dessa dokument som 
eleverna instämmer med. Det är av vikt att dessa värderingar inte bara är värderingar 
i dokument utan även är värderingar i skolan och samhället.  

6.2 Gymnasieelevers  uppfattningar  av  handikapp  och 
elever i behov av särskilt stöd i skolmiljö

Elevers uppfattningar av elever med handikapp och elever i behov av särskilt stöd 
var delad. En generell syn var att eleverna själva inte hade en negativ syn på dessa 
elever. Däremot fanns en generell uppfattning hos de intervjuade att andra elever har 
en negativ syn på elever med handikapp eller som är i behov av särskilt stöd. Vi 
anser att finns en motstridighet med att inte någon av eleverna själva nedvärderar 
personer  med  handikapp  men  är  av  uppfattningen  att  andra  är  nedvärderande. 
Motstridigheten  ligger  i  att  ingen  av  de  intervjuade  själva  skulle  ha  en  negativ 
uppfattning utan bara att andra skulle ha en negativ uppfattning. För om inte någon 



av de intervjuade har en negativ uppfattning så borde inte andra personer heller ha en 
negativ uppfattning. För i sådana fall skulle dessa tolv elever som vi intervjuade vara 
undantaget från resten, alltså undantaget från den generella populationen eftersom de 
själva inte hade en negativ syn. Om vi gör ett antagande att de intervjuade inte är ett 
undantag  från  den  stora  massan  skulle  man  kunna  föra  annat  resonemang. 
Resonemanget innebär att det då finns en generell uppfattning om att det finns en 
negativ syn på dessa elever. Det i sin tur skulle innebära att skolmiljön präglas av en 
negativ  bild  av  elever  med  handikapp  och  elever  i  behov  av  särskilt  stöd.  Det 
resonemanget är mer troligt då de flesta personer själva inte skulle anse att de har en 
negativ syn på elever med handikapp eller elever i behov av särskilt stöd. De flesta 
personer skulle inte uttrycka att de har en negativ syn på dessa elever i och med att 
det är politiskt inkorrekt.

Ett resultat som samstämde med tidigare forskning som Karlsudd (1999) skrivit om 
var att eleverna uppfattade att olika typer av handikapp har olika grader av status. 
Likt tidigare forskning hade sociala handikapp lägre status än ett fysiskt handikapp 
(a.a.). Handikapp där beteendet medför sociala svårigheter i skolmiljön uppfattades 
alltså som mest negativt. Fysiskt handikappade elever som kan kommunicera väl och 
har social kompetens, uppfattas som mindre problematiska. Elever med ett socialt 
handikapp kan stämplas av andra elever, då ett avvikande beteende enligt Engdahl 
och  Larsson  (2006)  är  ett  sådant  beteende  som  ger  negativa  reaktioner  av 
omgivningen.  Enligt  Engdahl  och  Larsson  (2006)  kan  samhället  omvärdera  sina 
värderingar på vissa egenskaper så att det leder till en avstigmatisering. De grupper 
som har möjlighet att påverka vad som uppfattas som normalt respektive onormalt 
kan  därmed  sägas  ha  makt  att  stämpla  andra  (a.a.).  Ett  sätt  att  få  bort  den  här 
negativa synen på elever  med sociala  handikapp skulle kunna vara en skola med 
inkluderande klasser. Skolan är en instans med mycket makt i samhället och skolan 
tror vi har möjligheten att utöka normalitetsbegreppet genom inkluderande klasser. 
Vi tror också att det  kan vara gynnsamt att ta bort det som Haug (2004) benämner 
som  specialspåret  i  skolan.  Genom  att  ta  bort  specialspåret  eller 
specialundervisningen och låta  skolan enbart  bestå  av ett  normalspår  ger man ett 
budskap av att alla är ”normala”. Normalitetsbegreppet skulle då vidgas och personer 
delas  inte  längre  in  i  fack  där  de  kan  stämplas  enbart  på  grund  av  en 
grupptillhörighet.

Elevers uppfattning av personer med handikapp eller elever i behov av särskilt stöd 
var delad. Dels fanns det de som ansåg att alla personer oavsett förutsättningar ska 
dömas utifrån samma premisser som alla andra. Denna syn innebär att personer med 
handikapp ses som vilken person som helst och uppfattas inte vara störande på grund 
av sitt handikapp. Å andra sidan fanns det elever som hade uppfattningen att de inte 
såg elever med handikapp eller  i  behov av särskilt  stöd som något problem eller 
hinder så länge personen håller sig inom de sociala ramarna. Om dessa elever stör 
klassen på något  sätt  så  bör  de  istället  ha  särskiljd  specialundervisning  enligt  de 
intervjuade. Undervisningen får inte störa eleverna i normalspårets utbildning. Detta 
går att jämföra med det resultatet som Harrysson och Larsson (2009) kom fram till 
när de undersökte elevers uppfattning av integrering av särskoleelever i idrott och 
hälsa. De kom fram till att grundskolelever såg en viss svårighet med integrering av 
särskolan  inom ämnet  idrott  och  hälsa.  Eleverna  menade  att  deras  undervisning 
påverkades negativt (a.a.). Vi anser att när elevernas uppfattning enbart är positiv till 
handikapp  och  elever  i  behov  av  särskilt  stöd  så  länge  de  inte  stör  så  är  det 



alarmerande.  Vi  menar  att  handikapp  på  något  sätt  legitimerar  särskiljningen  av 
dessa elever till undervisning i specialgrupper.  Det finns ju andra elever som stör 
klassen  på  olika  sätt  som inte  har  ett  handikapp  eller  behov av  särskilt  stöd,  är 
uppfattningen likadan om dessa elever, det vill säga att dessa elever ska särskiljas till 
undervisning i specialgrupper, troligen anser inte många detta. Här menar vi då att att 
eleverna stämplas som grupp det vill säga att utifrån sitt handikapp eller behov av 
särskilt stöd.

Eleverna uppfattade att synen på elever med handikapp och elever i behov av särskilt 
stöd förändras med åldern. Resultatet samstämmer med den tidigare forskning som 
Karlsudd (1999) skrivit om. I de yngre åldrarna menade de intervjuade likt tidigare 
forskning att det inte finns en lika accepterande och förstående syn på elever med 
handikapp  som  när  man  är  äldre.  Det  kan  tänkas  att  genom  åldrandet  sker  en 
mognadsprocess  där  förmågor  som  empati  och  att  leva  sig  in  i  andras  känslor 
utvecklas.  Detta  skulle  då  leda  till  en  mer  accepterande  syn  på  handikapp  på 
högstadiet  och  gymnasiet.  Samtidigt  tror  vi  att  om  normalitetsbegreppet  skulle 
utökas genom inkluderande klasser och arbetsätt från förskola och skolstart så skulle 
de yngre barnen få med sig en mer accepterande syn. Detta eftersom alla elever alltid 
kommer  att  tillhöra  klassen  och  ingen  skulle  särskiljas  från  klassen  genom 
specialundervisning i en särskiljd miljö.   

Ett resultat som framkom var att det fanns en uppfattning att elever till  en början 
uppfattar personer med handikapp som negativt till en början men att mer umgänge 
tillsammans skulle göra att negativiteten suddas ut. Detta är helt klart en faktor som 
är till fördel för en inkluderande skola. Detta skulle också kunna förknippas med den 
sociala integreringen som Karlsudd (1999) skrivit om. Om att, det sociala avståndet 
skulle  minska  genom  ökad  interaktion  mellan  segregerade  och  icke  segregerade 
grupper. 
 

6.3 Gymnasieelevers  uppfattningar  av  grundtanken  om 
en inkluderande skolmiljö

I läroplanerna Lpo 94 och Lpf 98 beskrivs hur skolan ska sträva efter att eleverna ska 
utveckla  en  medmänsklighet  och  en  förståelse  för  andra  människor.  Det  strävas 
också  efter  att  eleverna  ska  utveckla  en  förmåga  till  inlevelse  för  hur  andra 
människor har det (Skolverket, 2006 a; b). Därför kan det ses som en framgång att 
eleverna  visar  upp en  positiv  inställning  till  en inkluderande  skolmiljö.  Eleverna 
ansåg att fördelarna med att de tillhör klassen var att det skapar gemenskap och att 
alla skulle tillhöra normaliteten.  

Vidare uppfattade eleverna det som problematiskt att lyckas med grundtanken om en 
inkluderande skolmiljö. En anledning till att det ansågs problematiskt var att elever i 
behov av särskilt stöd kan störa undervisningen. Eleverna tyckte att så länge elever i 
behov av särskilt stöd inte stör undervisning eller så länge det inte går ut över de 
andra, är det inga problem. Dock när de blir störande för klassen ser eleverna det 
som något negativt. Det fanns alltså en syn på elever i behov av särskilt stöd som 
visade  att  så  länge  det  inte  går  ut  över  den  ”normala”  gruppen  så  var  det  inga 
problem. Eleverna visar på något sätt upp dubbelmoral i resonemanget. De menar att 
det  inte  är  ett  problem med inkluderande  skolmiljöer  så länge elever  i  behov av 



särskilt stöd inte stör, vilket kan ses som självklart. Skulle de dock störa ser eleverna 
konceptet med inkluderande skolmiljöer som problematiskt. Det finns ett vi- och de-
tänk, där respondenterna accepterar eleverna i behov av särskilt stöd så länge de inte 
stör. Anses de på något sätt störa klassen ses det som problematiskt att inkludera dem 
i skolmiljön. Det man kan fråga sig i detta sammanhang är om det endast är de elever 
som anses vara i behov av särskilt stöd som kan anses störande. Eller vill elever se en 
indelning av skolan utifrån alla elever som stör? Deras behov av särskilt stöd blir 
legitimerande för att segregera dem om de stör och vi menar återigen att dessa elever 
stämplas  på  grund av  sitt  handikapp.  Man ser  deras  behov som uppkomsten  till 
störningsmomentet  och  utifrån  det  ses  det  som problematiskt  att  inkludera  dessa 
elever i skolmiljön.  

En annan uppfattning till svårigheter att lyckas med en inkluderande skolmiljö var att 
det skulle innebära en för svår uppgift för läraren att hantera. Nivåskillnader samt att 
alla hade behövt olika uppgifter i klassrummet ansågs vara svårigheter som läraren 
behövde hantera. Fler lärare i klassrummet ansågs dock kunna vara en lösning på 
problematiken. Problematiken baseras alltså främst på en lärarbrist, vilket innebär att 
problematiken baseras mer  på den omgivande miljön i klassrummet än på eleven 
som är i behov av särskilt stöd. Någon syn om att handikappet i sig skulle utgöra ett 
problem för elever i behov av särskilt stöd tycks inte finnas hos eleverna. Det leder 
diskussionen mot att problematiken snarare rör miljön än någon egenskap hos den 
enskilde eleven. Detta samstämmer med hur Tideman m.fl. (2004) beskriver hur man 
kan  se  på  handikapp  där  det  menas  att  samhället  skapar  handikappen.  Det  är 
samhällets  bristande  förmåga  av  bemötande  och  brist  på  resurser  som  skapar 
handikappen. Engström (2005) beskriver att Förenta Nationerna har en liknande syn 
på  handikapp  och  även  de  menar  att  handikappet  uppstår  i  samspel  med  den 
omgivande miljön (a.a.). Utifrån detta miljörelativa synsätt måste skolan förändras 
för att bättre kunna möta elevers behov.  Skolan måste ge resurser till lärare så att de 
kan definiera var problematiken egentligen är i verksamheten och då lägga fokus på 
miljörelativa aspekter. 

6.4 Stämplas elever med handikapp och elever i behov av 
särskilt stöd

Undersökningen visade  att  en stämpling  fanns  i  respondenternas  språkbruk kring 
elever i behov av särskilt stöd. Om stämplingen var medveten eller omedveten, var 
svårt att urskilja men vi tror att stämplingen sker omedvetet när eleverna samtalade. 
Även om stämplingen sker omedvetet så ligger det ett dolt vi- och de-tänkande, ett 
urskiljande mellan elever och elever med handikapp eller behov av särskilt stöd. I 
förhållande  till  normalitet  refererade  respondenterna  till  att  eleverna  i  behov  av 
särskilt stöd inte är normala. Uttryck så som ”Man kan ju vara normal för det” och 
”Bara för att  man har ett  handikapp behöver  man ju inte  vara en skitstövel”  ges 
eleverna  i  behov  av  särskilt  stöd  en  egenskap  som  gör  att  de  inte  tillhör 
”normaliteten”. Det första uttrycket visar att TROTS att man är i behov av särskilt 
stöd kan man vara ”normal” vilket innebär att man inte utgår från att personerna i 
fråga  är  normala.  Det  andra  citatet  ger  elever  med  handikapp  en  eventuell 
inneboende  egenskap  som  skitstövlar.  Utgångspunkten  är  alltså  att  elever  med 
handikapp är skitstövlar men man menar att det finns de som FAKTISKT inte är det. 
Enligt Engdahl och Larsson (2006) kan stämpling ske när en person gör något som 
anses avvikande. Detta kan leda till stigmatisering vilket innebär ett nedvärderande 



utpekande av en person beroende på misskrediterande egenskaper. Stigmatiseringen 
beror  på vad normaliteten  är  och uppstår  alltså  när  något  avviker  från det  (a.a.). 
Misskrediterande  egenskaper  kan  vara  ett  fysiskt  attribut  eller  som  i  det  andra 
beskrivna  citatet  ovanför  ett  handikapp.  En  del  av  respondenterna  tar  som 
utångspunkt i sitt språkbruk som att  eleverna skulle vara onormala då de pratar om 
elever med handikapp eller behov av särskilt stöd. När elever med handikapp eller 
behov av särskilt stöd stämplas på detta sätt utgår man ifrån att handikappet har ett 
samband  med  negativa  egenskaper  istället  för  att  se  till  individens  personlighet. 
Därför anser vi att man i skolan bör arbeta med att skapa en syn på handikapp som 
en brist i miljön. 

Goldberg (1993) beskriver i sin avvikarekarriärmodell hur stämpling kan påverka en 
individ  i  en  negativ  riktning.  Stämpling  leder  till  att  en  individ  lär  sig  genom 
negativa reaktioner att den inte duger. Om stämplingen blir stor leder den till en ond 
spiral som gör att man hamnar i en avvikarekarriärmodell där det återkommande sker 
stämpling. Detta leder i sin tur till att individens självbild påverkas i negativ riktning 
(a.a.).  Det  blir  med  utgångspunkt  i  stämplingsteorin  intressant  att  belysa  en 
verksamhet som specialundervisning.  Resultatet  från intervjuerna visade att elever 
kan stämplas bara på grund av att de ingår i en specialpedagogisk verksamhet. Om 
elever i behov av särskilt stöd ingår i en specialundervisning blir de enbart på grund 
av tillhörande i en grupp stämplade av andra elever. Vi anser att skolan inte borde 
upprätthålla  detta  system  där  vissa  elever  kan  riskera  att  hamna  i  en 
avvikarekarriärmodell enbart på grund av att någon anser att dessa elever är i behov 
av specialundervisning. Skolan vilar på en demokratiskt grund där allas lika värde är 
högt prioriterat.  Vi ställer oss därför frågande till  om det är rimligt att bedriva en 
verksamhet  där  pedagogers  subjektiva  bedömningar  kan  leda  till  att  en  elev  blir 
placerad i specialundervisning vilket i sin tur kan leda till  stämpling. Ur ett etiskt 
perspektiv blir  detta  sätt  att  indela  grupper av elever moraliskt  problematiskt  och 
svårt att försvara. Liksom tidigare nämnts i diskussionen anser vi att det kan vara 
gynnsamt att ta bort det så kallade specialspåret från skolan. Specialspåret ger genom 
namnet en bild av att det är något visst med eleverna som ingår i det. Genom att ta 
bort  specialspåret  eller  specialundervisningen  och  låta  skolan  enbart  bestå  av  ett 
normalspår  ger  man  ett  budskap  av  att  alla  är  ”normala”.  Normalitetsbegreppet 
vidgas och personer delas inte in i fack där de kan stämplas enbart på grund av en 
grupptillhörighet. 

6.5 Avslutande reflektioner

Avslutningsvis kan man säga att undersökningen visade på en komplexitet angående 
ämnet en skola för alla. Det positiva var att elevernas uppfattningar samstämde med 
intentionerna av en skola för alla. Ytterligare en klar positiv aspekt av grundtanken 
om en skola för alla var uppfattningen att i en sådan skola sammansluts alla elever i 
gemenskapen  och  att  det  i  sin  tur  skulle  gynna  de  elever  som  i  dag  särskiljs. 
Ytterligare  en  positiv  aspekt  var  att  eleverna  uppfattade  att  synen  på  handikapp 
förbättras genom mer umgänge. Alla dessa faktorer är till fördel för arbetet mot en 
inkluderande skola, en skola för alla.  

En negativ aspekt var att det fanns negativa uppfattningar av elever med handikapp 
och elever i behov av särskilt stöd. Dels fanns uppfattningen att andra elever än de 
intervjuade  har  en  negativ  syn  på  elever  med  handikapp  och  elever  i  behov  av 



särskilt stöd. Sedan fanns det en uppfattning att elever med handikapp och behov av 
särskilt stöd är som vilka personer som helst. Det negativa var dock att om dessa 
elever stör utbildningen för dem i normalspåret så var uppfattningen att en särskiljd 
undervisningsmiljö är att föredra. De negativa uppfattningarna bör förändras om en 
inkluderande skola ska lyckas. Enligt Karlsudd (1999) finns det en syn på att det är 
svårt att lyckas med integrering då omgivningens attityder är negativa till elever med 
handikapp. Engström (2005) skriver också om att attityderna hos eleverna kan vara 
ett hinder för att lyckas med integrering och att det därför är viktigt att i skolan arbeta 
med demokratiska värderingar. 

Eleverna såg fördelar  med inkludering men samtidigt  uppfattade  eleverna  relativt 
mycket  svårigheter  med  inkludering.  Man  kan  säga  att  eleverna  visade  upp  en 
dubbelmoral då det framkom att så länge inte inkludering hotar deras egen utbildning 
var de positivt  inställda till  den. Om den däremot hotade deras utbildningskvalité 
ville  de  behålla  situationen  som  den  är  idag  med  särskiljd  specialundervisning. 
Denna uppfattning tror vi har att göra med en tradition av särskiljning. Det finns en 
klar tradition av särskiljning som kan ha lett till dagens uppfattningar till inkludering 
där inkludering ses som positivt, så länge det inte går ut över dem som redan idag 
tillhör ”normalverksamheten”. Eleverna anser dock att lösningen till inkluderingen är 
fler  lärare  i  klassrummet,  inkluderingsfrågan  kan  då  sägas  handla  om  resurser. 
Eftersom elevernas  inställning  till  inkludering är  positiv  så  länge den omgivande 
miljön möjliggör kvalité inom utbildningen blir vår inställning för inkludering. Vi är 
positiva till inkludering eftersom det är miljön som sätter gränserna vilket innebär att 
det är även där möjligheterna finns. 

Angående den stämpling som finns av elever i specialverksamheten anser vi skulle 
legitimera ett avskaffande av just specialverksamheten och därmed enbart bedriva en 
normalverksamhet. Detta tror vi skulle leda till att variationen av elevers beteende 
och egenskaper skulle vara större. Detta skulle dels leda till ett utökat accepterande 
av  olika  beteende  och  egenskaper  som  i  sin  tur  skulle  leda  till  ett  utökat 
normalitetsbegrepp.  

Slutligen kan man diskutera om resultaten ser ut på ett visst vis på grund av att det 
enbart är elever från ett specifikt gymnasieprogram, det naturvetenskapliga. Kanske 
hade  resultaten  sett  annorlunda  ut  om  man  undersökt  elever  från  ett  annat 
gymnasieprogram.  Naturvetenskapliga  programmet  har  höga  intagningspoäng  och 
det kan därför tänkas att skolmotiverade och ”duktiga elever” väljer att läsa det. Vi 
har en bild, vilken i och för sig är en förutfattad mening, om att dessa elever har en 
benägenhet att vara mer politiskt korrekta när de uttrycker sig om känsliga ämnen så 
som detta. Därför kan det tänkas att resultaten i vissa avseenden är vinklade för att ge 
ett resultat som respondenterna trodde att vi ville få ut. Vidare kan även funderas 
över  om  statushierarkin  mellan  olika  gymnasieprogram  kan  spela  en  roll  i 
uppfattningar om en skola för alla. Man kan tänka sig att de program som har en hög 
status ger eleverna där en hög status. Elever i behov av särskilt stöd kan tyckas ha 
utifrån våra resultat ha en relativt låg status. Man kan då fundera kring om elever 
som har en låg status på grund av andra anledningar, exempelvis programtillhörighet, 
har en större förståelse eller medkänsla för elever i behov av särskilt stöd eller kan 
deras  låga  status  eventuellt  påverka  deras  uppfattningar  i  motsatt  riktning. 
Uppfattningarna kan kanske bli negativa och nedvärderande på grund av de själva 
anses ha lägre status än andra elever och kanske själva blir nedvärderade. Oavsett 



vad så kan man kritiskt till undersökningen säga att det eventuellt kan vara svårt att 
genom  resultatet  ge  bild  av  gymnasieelevers  i  allmänhet  uppfattningar  om  de 
undersökta områdena. 

6.6 Förslag till fortsatta studier

Avslutningsvis  vill  vi  också ge  ett  förslag  på fortsatta  studier.  Vår  undersökning 
visade att eleverna uppfattade att åldern är en avgörande faktor till hur man ställer sig 
till inkluderande skolmiljöer. De menar att i tidigare åldrar skulle det vara än mer 
problematiskt med inkludering. Svårigheten med inkludering i de tidigare åldrarna 
uppfattades bero på en att den empatiska förmågan inte var lika utvecklade som i de 
senare åldrarna. Detta skulle då leda till att man i de tidigare åldrarna har en större 
tendens  att  mobbas  och  retas.  Vi  anser  det  är  av  relevans  och  av  intresse  att 
undersöka yngre barns inställningar till en inkluderande skola. 

Ytterligare fortsatta studier som vore intressant är att jämföra elevers uppfattning av 
handikapp och elever i behov av särskilt stöd i inkluderande skolor där det endast 
finns ett normalspår med skolor med normalspår och specialspår.  
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BILAGA 1

Inkludering – en skola för alla

Vi  är  två  studenter  vid  Högskolan  i  Kalmar  som  skriver  examensarbete  med 
inriktning pedagogik. Vi avser att studera elevers  uppfattningar om att alla elever, 
oavsett  förutsättningar,  ska  gå tillsammans  i  samma  skola,  detta  eftersom skolan 
strävar efter just detta, ”En skola för alla”.
Syftet är således att studera elevers uppfattningar om att alla, oavsett förutsättningar, 
går tillsammans i skolan. Detta eftersom att det känns viktigt att lyfta allas tankar och 
uppfattningar  om  just  detta  för  att  bidra  till  att  skapa  en  förståelse  för  vilka 
förutsättningar som finns för att uppnå ”En skola för alla”. 
För att genomföra vår studie behöver vi hjälp av x antal elever som deltar i intervjuer 
i par där ni svarar på ett antal frågor. Detta kommer ske under skoltid. Intervjuerna 
kommer att skrivas ut i text och  användas  som underlag för oss att lyfta elevernas 
uppfattningar  om ämnet.  Efter  användandet  kommer  intervjuerna  inte  användas  i 
andra sammanhang än i vårt arbete. De kommer dock att sparas för att kunna påvisa 
att vi faktiskt genomfört en undersökning men er anonymitet kommer att bevaras.  Vi 
kommer inte heller i uppsatsen att presentera något som kan påvisa vem som deltagit 
i undersökningen. Undersökningen sker helt på frivillig basis och kan när som helst 
avbrytas av deltagaren.

Vi skulle uppskatta om ni ville hjälpa oss att  bidra till  en bild av elevers syn på 
ämnet. 

Tack på förhand / Robert och Victor

Robert Conde:  070-958 96 77 eller rc22ai@student.hik.se
Victor Bergström: 070- 896 53 62 eller vb22ar@student.hik.se 

mailto:vb22ar@student.hik.se
mailto:rc22ai@student.hik.se


BILAGA 2

Intervjuguide
Tema: 

• En skola för alla (begreppet)
• Handikapp och elever i behov av särskilt stöd
• Inkluderad skolmiljö

Introducering till intervjun

Förklara  att  det  är  frivilligt,  att  deras  anonymitet  säkras  och  att  vi  spelar  in 
intervjuerna för att enklare kunna återgå till materialet. 

Börja med att  förklara hur det kommer gå till.  Vi vill  att  ni  diskuterar lite  kring 
ämnet och hur ni ser på det.

Inför frågorna inom temat ”Handikapp och elever i behov av särskilt stöd” förklarar 
vi lite om vad vi menar med handikapp och behov av särskilt stöd.

Inför frågorna inom temat ”Inkluderad skolmiljö” förklarar vi lite om vad vi menar 
med oavsett förutsättningar. Vi berättar även att en del forskare vill ta bort särskolan 
och resursgrupper och göra om skolorna så att alla går i samma skola på sina egna 
villkor.

Bakgrundsfrågor

1. Beskriv hur er skoldag ser ut?
2. Beskriv hur ni trivs i er klass?

En skola för alla

1. Beskriv vilka tankar ni får när ni hör begreppet ”En skola för alla”.
2. Berätta om ni hört begreppet innan och i så fall i vilket sammanhang.

Handikapp och elever i behov av särskilt stöd i skolmiljö

1. Beskriv hur ni tror att  andra elever ser på att någon har ett handikapp eller är 
i behov av särskilt stöd i något sammanhang?

a. Hur ser ni på det?
2. Förklara hur ni tycker att man ska lösa undervisningen för de elever som har 

ett handikapp eller på något sätt är i behov av särskilt stöd. 
3. Om ni skulle vara i behov av särskilt stöd i något sammanhang, berätta hur ni 

skulle vilja ha det.

Inkluderande skolmiljö

1. Beskriv hur det skulle vara att gå i en skola där elever oavsett förutsättningar går i 
samma klass.
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