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SAMMANFATTNING
Denna uppsats behandlar forskares samt några pedagogers syn på integrering av elever i behov av särskilt
stöd i grundskolan.

I inledningen beskriver jag de bakomliggande orsakerna till varför jag valt att skriva ett examensarbete om
elever i behov av särskilt stöd. Syftet med arbetet är att belysa integrering samt lyfta fram vad forskare
säger om integrering kontra de verksamma pedagogerna ute på skolorna. Här redogör jag också för
arbetets uppläggning.

Som bakgrund beskriver jag historiken bakom elever i behov av särskilt stöd i grundskolan, vad ordet
integrering innebär liksom vad vi menar med särskilt stöd och vem som behöver särskilt stöd.

I arbetet redovisas vad olika styrdokument säger om elever i behov av särskilt stöd, skolans mål och om
dessa kan tolkas som en ideologi eller en praktik, vad ett oriktigt användande av ordet integrering medför,
den specialpedagogiska modellen, beredskap och ansvar för att möta dessa elevers behov, elevintegrering i
praktiken samt vad ett åtgärdsprogram innebär och när ett sådant upprättas.

Som metod genomförs fokusgruppsintervjuer med verksamma pedagoger ute på skolorna, vilka
transkriberas, etiketteras och analyseras.

I resultatet jämförs intervjusvaren och kategoriseras utifrån innehåll. Vad som bland annat framkom i
undersökningen är att de flesta pedagogerna är överens om att man inte kan generalisera och säga att alla
elever ska integreras, utan att man måste ta hänsyn till varje enskild individ och situation eftersom det är
många aspekter som spelar in. Resultatet redovisas i löpande text tillsammans med vissa delar av
fokusgruppsintervjusvaren som komplement.

I diskussionen knyts forskning och styrdokument samman med resultatet från fokusgruppsintervjuerna.
Det man bland annat kan konstatera är att såväl forskare som de intervjuade pedagogerna har samma syn
på integrering och att det är i styrdokumenten som åsikterna går isär eftersom dessa framhåller att
integrering skall gälla för alla utan hänsyn till vare sig den enskilda eleven eller situationen den befinner
sig i.

Arbetet avslutas med förslag på vidare forskning.
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1 INLEDNING
Enligt Rabe och Hill (2001) står begreppet integrering för något som ska hända i grupper och i gemenskap
människor emellan. Dagens skola och styrdokument har integrering som mål vilket får konsekvenserna att
det blir nödvändigt att ändra och anpassa skolans arbetssätt till att se integration som en målsättning som
gäller alla (Rabe och Hill, 2001). Trots detta tycks den praktiska utvecklingen på många håll gå i motsatt
riktning, med segregerande lösningarna i takt med att besparingskraven och ökar. Talet om fördelarna med
homogena grupper tilltar och därmed också en uppdelning av eleverna (Atterström och Persson, 2000).
Enligt Alin- Åkerman (1997) har detta fått till följd att antalet barn i den obligatoriska särskolan ökat med
drygt 14 % och fler elever har behov av särskilt stöd i undervisningen (Alin- Åkerman, 1997).

Jag känner att detta är ett mycket viktigt och synnerligen relevant ämne att närmare studera och diskutera
eftersom alla elever är skolans och lärarnas ansvar vare sig de är i behov av särskilt stöd eller är
integrerade. Alla elever ska vara lika välkomna in i skolan. Därför gäller det för dagens lärare att
individanpassa undervisningen för varje enskild elev och att se till möjligheterna istället för problemen.
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med det här arbetet är att belysa integrering, lyfta fram vad litteratur, styrdokument och forskning
säger om integrering och vilken uppfattning några verksamma pedagoger inom skolan har när det gäller
integrering av elever i behov av särskilt stöd. Viktiga inslag i integreringsdebatten är dessutom
specialpedagogikens uppgift samt upprättandet av åtgärdsprogram och deras uppgift. Jag kommer att
redogöra för några forskares syn på integrering av elever i behov av särskilt stöd samt genom
fokusgruppsintervjuer få en mer praktisk inblick i hur integrering tillämpas ute på skolorna.

Mina frågeställningar är:

� Hur ser styrdokument och gällande forskning på integrering av elever i behov av särskilt stöd?
� Vad säger några av de verksamma pedagogerna ute på skolorna om integrering av elever i behov av

särskilt stöd?

2.1 Arbetets uppläggning
Det första steget i mitt arbete, efter att ha valt fördjupningsområde, var att ta ställning till och avgränsa
arbetet till rimliga proportioner i förhållande till min tidsram. Jag inriktade mitt arbete på att finna relevant
forskning för att kunna jämföra och analysera teori med praktik.

Därefter valde jag metod utifrån Halvorsens (1992) kriterier. Jag bestämde mig för att genomföra
fokusgruppsintervjuer med lärare i skolan eftersom denna metod väl stämde överens med mitt syfte.
Utifrån denna vetskap formulerade jag tänkbara frågor/ämnesområden vilka jag ansåg viktiga och
grundläggande för arbetet, att använda till ett utvalt antal pedagoger med skolan som gemensam
arbetsplats. Därefter tog jag kontakt med enhetschefen (rektorn) på respektive skola och därefter med
tänkbara arbetslag. Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på de aktuella pedagogernas skola och
bandades.

De intervjuade pedagogernas syn på integrering av elever i behov av särskilt stöd transkriberade jag sedan
och sammanställde med hjälp av systematisk analys där materialet kodats och redovisas utifrån de
kategorier som skapats.

Slutligen reflekterade jag över hur teori och praktik är förenliga, om forskning och aktuell litteratur
stämmer överens med pedagogernas syn och uppfattning. Detta diskuterade jag utifrån den litteratur jag
läst och på så sätt avrundade jag mitt arbete.

Rapporten är upplagd så att litteratur och undersökningsmaterial efterföljs av en diskussion där arbetet
knyts samman och frågeställningar besvaras.
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3 BAKGRUND
För att kunna förstå skolan som institution och hur den har utvecklats, formats och förändrats sedan dess
uppkomst i början av 1900-talet är det viktigt att känna till skolans och specialpedagogikens historia.

3.1 Historik
Från 1900-talets början och fram till slutet av 1950-talet ägnade den svenska skolan en ganska liten del åt
de elever som hade svårt att följa med den ordinarie undervisningen. Man tillskrev eleven problemen
vilket medförde att elever med behov av särskilt stöd kom att undervisas avskilda ifrån den övriga klassen
(Gustafsson & Marton, 1986). I grundskolans läroplan från 1969 (Lgr69) rekommenderades en ökad
integration av elever med funktionshinder och för första gången började man se på miljön som en möjlig
orsak till elevers svårigheter. I mitten av 1960-talet växte integreringspolitiken och samordnad
specialundervisning, i vilken lärare och speciallärare arbetade tillsammans i klassen, blev allt vanligare
(Sandén, 2000).

En kraftig utbyggnad av den specialpedagogiska verksamheten kom att ske i samband med SIA-
utredningen (Utredningen av skolans inre arbete; SOU 1974: 53) vilket ledde till en förändring av synen
på den specialpedagogiska undervisningen under 1970-talet. I SIA-utredningen kom elevers svårigheter att
relateras till sociala sammanhang och hela skolans miljö, och inte som tidigare mest till individen
(Bladini, 1990).

Även speciallärarutbildningen kom att förändras och ersättas av specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.
Enligt Bladini är den specialpedagogiska traditionen att diagnostisera och bedriva undervisning med en
eller några få elever åt gången (Bladini, 1990). Teveborg (2001) menar att specialpedagogiken måste
förstås som en del i samhällets demokratiseringsprocess. Den är en politisk och ideologisk företeelse
(Teveborg, 2001).

Besparingar på 1990-talet förändrade situationen för den specialpedagogiska verksamheten eftersom de
tidigare speciallärarna minskade i antal (Vernersson, 1998). Ett färre antal specialpedagoger med
expertfunktion ersatte de tidigare speciallärarna vilket i sin tur kom att öka kraven på specialpedagogiska
kunskaper även hos övriga pedagoger. Detta förklarade man med att ju fler pedagoger med
specialpedagogiska kunskaper desto bättre samarbete mellan de närmast berörda och specialpedagogerna.
Man menade också att pedagogiskt ledarskap underlättar integrering och motarbetar segregation (Ogden,
1991).

Atterström och Persson (2000) menar att från slutet av 1980-talet tycks den praktiska utvecklingen på
många håll gå i motsatt riktning. De segregerande lösningarna ökar i takt med besparingarna, ofta genom
att skolorna tänjer på styrdokumentens utrymme. Talet om fördelarna med homogena grupper tilltar och
därmed också en uppdelning av eleverna. Trots att effektforskning visar att homogenisering inte ger de
förväntade resultaten finns en intensiv tillförsikt till detta slag av differentiering (Atterström och Persson,
2000).

Persson (1998a, 1998b) hävdar att det snarare är klassrumsrelaterade förhållanden såsom interaktionen
mellan lärare och elev, samt elev och elev som avgör urval och behov av specialundervisning än individen
själv (Persson, 1998a, 1998b).

Alin- Åkerman (1997) menar att under de senaste fem åren har antalet barn i den obligatoriska särskolan
ökat med drygt 14 %. Fler elever har behov av särskilt stöd i undervisningen (Alin- Åkerman, 1997).
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3.2 Vad innebär integrering och integration?
För att kunna ta ställning till och förstå begreppen integrering och integration är det betydelsefullt att
känna till deras definitioner och vad orden står för.

Rabe och Hill (2001), liksom även Pedagogisk uppslagsbok (1996) menar att integrering står för en
ideologiskt motiverad målsättning. Begreppet kan även stå för utvecklingsprocesser som leder mot målet
integration, vilket innebär en gemenskap där alla har sin medfödda tillhörighet och lika aktningsvärde och
just rätten till hel och full medverkan och medansvar för att bilda helheten. Integration som mål är därför
en konsekvens av en demokratisk människosyn som ser olikheter människor emellan mer som en tillgång
än som orsaker till problem (Rabe och Hill, 2001).

Integration när det gäller organisation av undervisningsgrupper i samband med handikapp och
skolsvårigheter kan förutom mål, även beteckna medel och utvecklingsprocesser. I detta sammanhang är
integration ofta relaterat till normaliseringsbegreppet och till de i engelskspråkig litteratur vanliga
begreppen main-streaming, inclusion eller inclusive education (Pedagogisk uppslagsbok, 1996, s. 279).

Integreringens motsats är segregering, det vill säga avskiljning eller särskiljning. Även detta begrepp
förstås bäst i ett processperspektiv. Segregering är ett hot mot integrering vilket märks tydligast i de fall
där segregering anges som mål för en verksamhet såsom exempelvis apartheid (Rabe och Hill, 2001).

Integrering och förutsättningarna för en integrerad undervisning handlar främst om en utveckling av
kollektivets kunskaper och förmågor. Den motivering som gör en integrerad undervisning viktig att
eftersträva är en demokratiskt välgrundad människosyn. Allas delaktighet behövs för att fullständigheten,
samhället, ska fungera bättre. Av debatten kring integrering kan man få uppfattningen att integrering
innebär en specialmålsättning för vissa avvikande individer, vilket inte är fallet. Begreppet integrering står
för något som ska hända i grupper och i gemenskap människor emellan. En utmaning mot integrering är
alla former av att motverka uttalade önskningar om att bli av med elever som verkar avvikande och
störande. En konsekvens av att skolan har integrering som mål är att det blir nödvändigt att ändra och
anpassa skolans arbetssätt. Integration måste ses som en målsättning som gäller alla (Rabe och Hill, 2001).

En följd av integreringsideologin, som styrande för skolans verksamhet, är att man istället för att flytta
problematiken ifrån sig ska söka lösningar på problemen. Dessa problem är sällan lätta att lösa, varför
man gärna ser till att lösa dem på annat håll än i de vanliga undervisningsklasserna. Behovet av
omplaceringar av elever i mer segregerade grupper ökar vilket ofta leder till att specialläraren eller
specialpedagogen ensam får ta det ansvar som egentligen är ett helt arbetslags. Specialpedagogen kan inte
förväntas att ensam lösa skolans problem eftersom det inte går att specialundervisa bort dessa problem.
Därmed är det inte sagt att särskilda undervisningsgrupper i vissa situationer kan ses vara det enda
möjliga, även om de inte är det ultimata. När det gäller dessa undervisningsgrupper är det viktigt att de
motiveras utifrån elevens svårigheter och situation. Det är också viktigt att understryka att särskilda
undervisningsgrupper aldrig får ses som en form av överlämnande, utan ansvaret för eleven skall
fortfarande finnas kvar hos den ursprungliga läraren och den gemensamma målsättningen skall vara att
återföra eleven till den ursprungliga klassen (Rabe och Hill, 2001).

Eriksson (1998) menar att det är svårt att tala om integrerade elever gentemot övriga elever eftersom alla
elever i en klass borde vara integrerade (Eriksson, 1998) medan Emanuelsson (1983) snarare framhåller
att integrering är en fråga om form, innehåll, arbetssätt och mål vilket innebär en ständig utmaning för de
arbetslag som har ansvar för dem. Integrering innebär delaktighet i allt. En skolintegrering medför inte
automatiskt en integrering i samhället. En integrerad placering leder alltså inte alltid till gemenskap och
delaktighet. En integrering kan medföra att de verkliga problemen osynliggörs och istället leda till en
förevändning för att resurskrävande insatser inte sätts in (Emanuelsson, 1983).
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3.3 Vad menar vi med ”särskilt stöd”? Vem behöver särskilt stöd?
I skolan talar vi om ”särskilt stöd” utan att närmare precisera vad vi menar med det. Det är viktigt att vara
tydlig i sina formuleringar eftersom det annars kan leda till stora missuppfattningar och feltolkningar. I
följande avsnitt kommer jag därför att förtydliga uttrycket ”särskilt stöd”.

Enligt Lahdenperä (1999) har det tidigare uttrycket ”elever med särskilda behov” i Lpo 94 bytts ut till att
istället heta ”elever i behov av särskilt stöd”. Genom detta förändrade uttryck har nu behoven flyttats från
eleven till dess omgivning. Alla barn har lika behov men vissa barn är i behov av särskilt stöd för att få
sina behov tillgodosedda (Lahdenperä, 1999).

Öhlmér (2001) poängterar att vi, i diskussionen om barn i behov av särskilt stöd, behöver vara klara och
tydliga med vad vi menar med särskilt stöd. Vad är särskilt stöd? Vilka barn gäller det? Vilket stöd ska de
få? Och vilka elever är inte i behov av särskilt stöd? En stor majoritet av skolans elever tycks i varje fall
någon gång under sin skoltid vara i behov av just särskilt stöd. Ofta förknippar man det med enskild eller
isolerad undervisning i något specifikt som eleven har svårigheter i. Men särskilt stöd kan likaväl handla
om att arbeta med miljön runtomkring eleven. En viktig förutsättning för att en elev skall få rätt hjälp i
form av särskilt stöd handlar om att arbeta på rätt nivå i förhållande till eleven och dess svårighet (Öhlmér,
2001).

Begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” representeras inte, enligt Rabe och Hill (2001) av en avgränsad
grupp barn utan barn kan ha svårigheter av mer tillfällig eller långvarig karaktär. Barns svårigheter måste
ses i ett relationsperspektiv där hänsyn tas till omgivningens bemötande och förhållningssätt (Rabe och
Hill, 2001). Även Öhlmér (2001) är medveten om att stödet kan se olika ut och variera från en elev till en
annan liksom från en period till en annan.

Öhlmér (2001) väljer att generellt dela in barn i behov av särskilt stöd i två grupper;
1. Barn/elever som behöver stöd då och då.
2. Barn/elever som behöver kontinuerligt stöd.

Till den första gruppen hör de elever som har allergier, sjukdomar som kräver psykiskt och/eller fysiskt
besvärliga behandlingar och de elever som har en svår familjesituation.

Till den andra gruppen hör de elever som har skiftande svårigheter vad det gäller självtillit,
uppmärksamhet, aktivitetsnivå, social interaktion, kommunikations- och språkförmåga, motorik och
fysiska funktionshinder (Öhlmér, 2001).

Teveborg (2001) framhåller istället två kriterier som särskilt avgörande för om en elev skall få
specialpedagogisk hjälp eller inte, närmare bestämt inlärningsproblem och socioemotionella problem.
Inlärningsproblem är oftast förknippade med låg begåvning vilket i sin tur får till konsekvens att eleven i
vissa situationer inte klarar av att nå upp till skolans krav. Socioemotionella problem är en förening av
flera störningar som tar sig uttryck i form av stökighet i klassrummet, men som inte behöver vara direkt
relaterat till socialgruppstillhörighet även om det ofta är så.

Enligt SPEKO- projektet (Specialundervisningen och dess konsekvenser) får i genomsnitt var sjätte elev i
varje årskull i grundskolan något slag av specialpedagogiskt stöd. Det innebär att de största skälen till att
vissa elever får specialpedagogisk hjälp får sökas i skillnaden mellan vad skolan kräver och hur dessa
elever svarar mot skolans krav. Skolans problem kan sägas ligga i att den inte klarar att möta och ta
tillvara den medfödda variationen av olikheter som finns hos elever (Teveborg, 2001).
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4 GENOMGÅNG AV STYRDOKUMENT OCH FORSKNING

4.1 Vad står det i styrdokumenten?
Såväl på internationell, som nationell och kommunal nivå finns dokument i vilka vi
gemensamt har format riktlinjer för vad som skall gälla för barn och skola. Dessa dokument
är skolans personal och elever skyldiga att följa. Det innebär att styrdokumentens
utformande och innehåll är av största vikt för såväl personals som elevers bästa.

Eftersom detta arbete behandlar barn i behov av särskilt stöd och deras situation i skolan,
utgör dessa dokument grundpelarna för allt arbete kring barn och barn i den svenska skolan

4.1.1 FN: s konvention om barns rättigheter
I konventionen artikel 29 § 1 står det att:

Konventionsstaterna erkänner att barnets rätt till utbildning skall syfta till att utveckla barnets
fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga (Barn om
barnets rättigheter. FN: s konvention om barnets rättigheter sett med barnens ögon, 1995, s. 36).

Enligt artikel 2 § 1 gäller detta:
Varje barn utan åtskillnad av något slag (Barn om barnets rättigheter. FN: s konvention om
barnets rättigheter sett med barnens ögon, 1995, s. 31).

Eftersom Sverige tillhör de länder som skrivit under denna konvention, är alla vi i Sverige
skyldiga att följa denna och då i allra högsta grad vi pedagoger som arbetar tillsammans med
barn. Konvention framhåller alla barns rätt till utbildning. Denna utbildning ska eftersträva att
utveckla varje barns egenskaper och på så sätt skapa fria individer. Konventionen gäller alla
barn.

4.1.2 Skollagen
Även i skollagens kapitel 1 § 2 poängteras att särskild hänsyn skall tas till elever i behov av
särskilt stöd (Djurstedt, 1998).

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i
landet.

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen,
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd (Skollagen kap. 1 § 2, 1998,
s.14).

I skollagen kan man se de riktlinjer, vilka uppkommit ur FN: s konvention, som ska gälla för alla
verksamma inom skolan nämligen att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning och att
denna utbildning ska vara likvärdig för hela landet. Där står också att utbildningen ska ta hänsyn till elever i
behov av särskilt stöd.

4.1.3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)
På nationell nivå finns läroplaner, vilka är grundade på skollagen och skall reglera skolan och dess
verksamhet.
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I Lpo94 står det att:
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lpo 94, s.6).

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans
resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov
(Lpo 94, s.6).

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo 94, s.6).

Till skillnad från FN: s konvention och skollagen, tar Lpo94 ytterligare ett steg framåt genom att framhålla
att undervisningen skall anpassas till varje elevs behov och att en likvärdig utbildning inte behöver
innebära att undervisningen är utformad på samma sätt eller att resursfördelningen är jämnt fördelad.
Dessutom betonas här även skolans särskilda ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå
målen för utbildningen.

4.1.4 Kommunala skolplaner
Kommunernas skolplan skall ses som en inbjudan till alla boende i kommunen att vara med och utveckla
skolan. Skolan är gemensam och dess utmaningar är för stora för att man ska klara av dem ensam.
Skolplanen anger hur politikerna i kommunen vill att skolverksamheten skall utvecklas och vilka områden
de vill prioritera.

4.1.5 Lokala arbetsplaner/handlingsplaner för elever i behov av särskilt stöd
De kommunala skolplanerna bryts sedan ner i lokala arbetsplaner ute på skolorna, men hamnar vi verkligen
i ett konkret genomförande tillsammans med den enskilda eleven? Styrdokumenten återspeglar varandra
men hur ser det ut i elevens vardag? Är alla vackra ord omsatt i verkligheten eller bara fina skriftliga
visioner? (Öhlmér, 2001).

De lokala arbetsplaner, som de intervjuade pedagogernas skolor utformat, återspeglas inte här på grund av
att de endast i mycket liten utsträckning nämner integrering av barn i behov av särskilt stöd.

4.2 En likvärdig utbildning?
Vad innebär en likvärdig utbildning och hur inkluderar den elever i behov av särskilt stöd? Det är viktigt
att förstå uttrycket likvärdig utbildning för att kunna ta ställning till detta i förhållande till elever i behov
av särskilt stöd.

Haug (1998) anser att en likvärdig utbildning rymmer många centrala begrepp. Social rättvisa tillhör ett av
dessa begrepp vilken i sin tur kan delas in i två ideologiska perspektiv; det kompensatoriska begreppet och
det demokratiska begreppet.

1. Det kompensatoriska begreppet innebär att elever med behov av särskilt stöd skall erbjudas den
hjälp de behöver för att nå upp till samma kunskaps- och färdighetsnivå som sina kamrater i
samma ålder. Det är i detta begrepp elevens prestationer som fokuseras och specialundervisningens
uppgifter är främst att kompensera elevens brister och försöka skapa möjligheter för eleven att nå
upp till kraven. Eleven skall i första hand anpassas till skolan och inte tvärtom.

2. Det demokratiska perspektivet innebär att den enskilda eleven och dennes sociala och kulturella
sammanhang står i fokus. Eleven har rätt till delaktighet och gemenskap och orsakerna till att en
elev är i behov av särskilt stöd måste därför sökas i hela skolans verksamhet. Vilka elever som
behöver stöd och vad som skall uträttas avgörs därför inte enbart utifrån elevens prestationer,
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organisation och verksamhet, utan det är individens erfarenheter och kunskaper som bildar
grunden, och utgör förutsättningarna för skolans hela verksamhet (Haug, 1998).

Även Alström, Emanuelsson och Wallin (1986) talar om skolans syn på specialpedagogik och menar att
motiven till specialpedagogiska insatser ofta kopplas såväl till den enskilde elevens behov som till andras
prestationer (Alström m fl.1986). Atterström och Persson (2000) väljer istället att rikta sin kritik till
samhället och menar att i ett rationalistiskt samhälle fyllt av ämnesspecifika behov är det lätt att se
ensidigt på barns- och ungdomars intellektuella och emotionella utveckling. De menar att det snarare är
samhällets än individens behov som avgör (Atterström och Persson, 2000).

Att skolan genomgående tillskriver eleven problemen, när de istället borde använda en förklaringsmodell
som är baserad på att skolan är anpassningsbar, är något som Colnerud och Granström påpekar (1993).

4.3 En skola för alla – ideologi eller praktik?
Strävar lärare på de enskilda skolorna mot de mål som uttrycks i läroplanen eller existerar det
en klyfta mellan ideologi och praktik?

En skola för alla betyder en skola där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever
får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav (Teveborg, 2001, s. 15).

Emanuelsson (1992) påstår att i grundskolan har målsättningen med en integrerad undervisning inte någon
fast förankring eftersom elever i behov av särskilt stöd till stor del avskiljs från den ordinarie
undervisningen för att istället erbjudas specialundervisning i segregerade miljöer. Han menar att
specialundervisningen kan bidra till att invanda pedagogers förhållningssätt bevaras. På det sättet
motverkas förverkligandet av ”en skola för alla” där samtliga elever inkluderas och är delaktiga i
gemenskapen (Emanuelsson, 1992).

Vidare menar Emanuelsson (1992) att eftersom det är skolans skyldighet att se till att alla elever uppnår
kunskapsmålen, ger läroplanen en slags definition av vad som skall vara normalt när det gäller elevers
skolprestationer. De elever som av varierande orsaker inte når upp till kunskapsmålen, inom samma
tidsperiod som sina kamrater, kommer med utgångspunkt i sina prestationer att betraktas som avvikande
och ickenormala (Emanuelsson, 1992). Börjesson (1997) ställer sig frågan: Var drar man gränsen för det
normala och det inte normala? och kräver en ständig diskussion (Börjesson, 1997).

Figur: Konsekvenser av skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval
(Persson, 1998b, s.31)

 
   ETT RELATIONELLT
PERSPEKTIV

         ETT KATEGORISKT PERSPEKTIV

Uppfattning av
pedagogisk kompetens

Förmågan att anpassa undervisningen
och stoff till skilda förutsättningar för
lärande hos eleverna

Ämnesspecifik undervisning centrerad

Uppfattning av
specialpedagogisk
kompetens

Kvalificerad hjälp att planera in
differentiering i undervisning och stoff.

Kvalificerad hjälp direktrelaterad till elevers
uppvisade svårigheter

Orsaker till
specialpedagogiska
behov

Elever i svårigheter. Svårigheter
uppstår i mötet med olika företeelser i
utbildningsmiljö.

Elever med svårigheter. Svårigheter är
antingen medfödda eller individbundna.

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet
Fokus för
specialpedagogiska
åtgärder

Elev, lärare och lärandemiljön. Eleven

Förläggning av
ansvaret för den
specialpedagogiska
verksamheten

Arbetsenheter, arbetslag och lärare
med aktivt stöd från rektor.

Speciallärare, specialpedagog och
elevvårdspersonal.
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Ett relationellt perspektiv, förespråkas av Persson (1998b), där tyngdpunkten flyttas från en diagnos- och
individbunden syn på svårigheterna till skeenden i samspelet mellan dem som arbetar med problemen.
Persson ställer det relationella perspektivet mot ett kategoriskt perspektiv där elevens svårigheter förklaras
som konsekvens av exempelvis dåliga hemförhållanden eller svag begåvning.

Medan Rabe och Hill (2001) istället menar att den motivering som gör en integrerad undervisning
angelägen att eftersträva är en demokratiskt motiverad människosyn. Allas medverkan är nödvändig för att
helheten ska fungera bättre. Avskiljandet av vissa individer innebär en förlust av resurser och
utvecklingsmöjligheter. Genom specifika villkor ger var och en avgörande bidrag till utvecklingen av den
kollektiva gemenskapen (Rabe och Hill, 2001).

Att skolan borde vara i frontlinjen när det gäller att förändra är något som Rosenqvist (2001) framhåller.
En generösare satsning på skolan skulle fungera som en tydlig signal om ett äkta intresse och
ansvarstagande för kommande generationer och en grund för förverkligandet av ”en skola för alla”.
Skolans bidrag skulle vara att i minsta möjliga utsträckning särskilja elever från gemenskapen och aldrig
göra detta utan att eleven ifråga själv önskar det och definitivt aldrig av kostnadsskäl. Skolan med sin
målsättning om ”en skola för alla” kan, genom sin förenande idé, bli betydande för utvecklingen av
integration (Rosenqvist, 2001).

Om det i framtiden skall handla om ”en skola för alla”, enligt Alin- Åkerman (1997), beror helt enkelt på
om och hur elever och föräldrar kommer till tals, lyckas påverka och ta sitt ansvar. Hon ställer sig
frågorna:

� Hur kommer möjligheterna till anpassad undervisning för barn- och ungdomar med funktionshinder
att se ut?

� Hur kommer ansvarsfördelningen mellan skola och hem att påverka morgondagens skola?
� Kommer läroplanernas intentioner eller skolans ekonomi och fördelning av resurser att styra skolans

innehåll och därmed dess utveckling?
� Kommer vi att ha en skola där alla deltar på lika villkor?

Hon påstår att för den fortsatta utvecklingen krävs det en bättre samordning mellan skolans pedagogiska
utformning och den lärarutbildning som genomförs för skolans lärare. Vidare framhåller hon att skolan
strävar mot ett psykosocialt synsätt, vilket innebär en helhetssyn på människan i ett socialt sammanhang
och i ett livsperspektiv. Vi vill sätta människan i centrum och vi vill förmedla en respekt för allas olikhet.
Det är lätt att säga att alla barn skall integreras i skolan men om inte attityderna ändras kan det bli svårt.
Frågan är om integrering för alla elever är något vi kan uppnå. Med tanke på den specifika kunskap som
behövs hos lärare som skall undervisa vissa funktionshindrade barn och ungdomar krävs det kanske
särskilda klasser (Alin- Åkerman, 1997).

Rosenqvist (2001) poängterar att ett samhälle inte kan bortse från att alla föds med olika dugligheter och
brister och att normen aldrig får bli ”den fullkomliges rätt” (Rosenqvist, 2001) medan Ahlberg (2001)
undrar om avsikterna om en skola för alla har uppnåtts eller om det förekommer en klyfta mellan ideologi
och praktik. Enligt flera forskare (Emanuelsson, 1992; Persson, 1997) har den integreringsideologi som
framhåller att alla elever har lika värde och samma rätt att delta i gemenskapen inte fått genomslag i
utbildningen. Målsättningen med en integrerad undervisning har inte någon bestämd förankring i
grundskolan eftersom elever i behov av särskilt stöd till stor del avskiljs från den ordinarie undervisningen
(Emanuelsson, 1992; Persson, 1997).

Även Haug (1998) menar att den traditionella specialpedagogiken istället har medfört en segregerande
integrering eftersom eleverna går i samma skola men att de som har problem avskiljs från
klassgemenskapen. Han lyfter istället fram inkluderande integrering som ett bättre alternativ. I den
inkluderande integreringen deltar alla elever i skolans verksamhet i den klassgemenskap där all
undervisning ska ske. Det får till följd att specialpedagogiken fokuserar på det som elever har gemensamt
istället för på det som skiljer dem åt. En inkluderande undervisning – en skola för alla – baseras på ett
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demokratiskt deltagande där alla elever har lika värde och på social rättvisa. Genom detta perspektiv tar
forskningen hänsyn till förhållandet mellan samhället, skolan och elevens kulturella och sociala miljö,
vilket leder till att de hinder som bidrar till att motverka elevernas deltagande i en gemensam skola för alla
granskas. Konsekvenserna blir att specialpedagogiken uppfattas som en gemensam angelägenhet för hela
skolan och att det är skolan och inte eleverna som ska anpassas (Haug, 1998).

4.4 Ett oriktigt användande av ordet integrering
Ordet integrering har kommit att användas felaktigt, medvetet eller omedvetet. Jag vill här lyfta fram vad
en felaktig användning av ordet kan leda till för att på så sätt tydliggöra dess egentliga betydelse.

Att begreppet integrering kommit att missbrukas de senaste åren, så att det som uttryck för den
ideologiska målsättningen, istället har kommit att bli ett uttryck för specialpedagogiska insatser och olika
åtgärdsprogram är något som Rabe och Hill (2001) anser vara synnerligen olyckligt. Ett felaktigt och
omedvetet användande av ordet integrering orsakar många gånger missförstånd och konflikter. De som
främst drabbas är de människor som av olika skäl är mest beroende av hjälp. Inom skolan får dessa ofta
benämningen elever med svårigheter eller elever med särskilda behov. Mer undantagsvis talar man istället
om elever i svårigheter och i situationer som är komplicerade. Alltför ofta kallas enskilda
gruppmedlemmar integrerade, vilket i så fall innebär att de inte ses som en naturlig del av gruppen, utan
måste uppfattas på ett särskilt sätt. Integrering har kommit att vara ett uttryck för att ”flytta in” enskilda
elever eller avvikande elever i den ”vanliga” klassen. Integrering har alltså blivit en benämning för en
slags åtgärd i form av placering (Rabe och Hill, 2001).

Enligt Emanuelsson (2001) är det först när man får förenade grupper av individer med olika
förutsättningar, som man fullt ut kan finna och utmanas av de problem som uppstår. Det är inte förrän då
som man kan börja försöka att åstadkomma integrering. Om man inte lyckas uppnå en fungerande
integrering bör svaren sökas i villkoren för gruppen och gemenskapen. Vanligt är dock att ansvaret läggs
på den avvikande, vilket leder till att utvecklingen i gruppen istället leder till segregering (Emanuelsson,
2001).

4.5 Den specialpedagogiska modellen - i teori och praktik
Vad innebär den specialpedagogiska modellen och kan den ses som det ultimata för elever i behov av
särskilt stöd? Vad är specialpedagogikens egentliga teori? Existerar den och vad baseras den på? Detta
arbete omfattar elever i behov av särskilt stöd och vilken roll specialpedagogiken har när det gäller dem
och frågan om integrering. Det talas om specialpedagogik i teorin men vad innebär den i praktiken, ute på
skolorna?

Eftersom speciallärarutbildningen kommit att ersättas av specialpedagogutbildningen, kommer endast
benämningen specialpedagog/er att användas som ett gemensamt uttryck för dessa bägge utbildningar.

Enligt Persson (1995) och Atterström och Persson (2000) bör den specialpedagogiska modellen vara
systemteoretisk så till vida att teori, tillämpning och barns och ungdomars individuella behov betraktas
som en helhet och förstås som beroende av varandra. De menar att det inte handlar om att enbart
diagnostisera eleven utan även skolan (Persson, 1995, Atterström och Persson, 2000). Rosenqvist (2001)
ställer sig frågan: Vad är specialpedagogikens uppgift? Är det att dämpa avvikelser och utjämna olikheter
mellan elever eller handlar det om att utnyttja mångfalden som en resurs? (Rosenqvist, 2001)

Specialpedagogiken i skolan utgår ifrån en modell som beskriver en brist såsom att eleven lider av en
avsaknad förmåga att nå upp till en viss gräns vilken anses vara den normala. En bristmodell för
specialpedagoger betyder att bristen på förmåga alltid förstås från det perspektiv som främst erkänner en
IQ-relaterad kompetens och sällan uppmuntrar elever med problem att utveckla en egen och specifik
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kompetens. Kritiken mot modellen är stark och man kan fråga sig för vems skull man egentligen bedriver
specialpedagogik, för elevernas eller för det pedagogiska sammanhangets skull? (Persson, 1995)
Persson (1997) framhåller särskilt två viktiga konsekvenser som bristmodellen haft för svensk del:

1. Elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli stämplade som ”bristande” oavsett vilka intressen
och vilka potentiella kompetenser som de har och kan utveckla.

2. Att det endast är den som har behov av särskilt stöd som identifieras som på olika sätt ”bristande”

Han går så långt som att påstå att begåvade barn har, av utbildningspolitiska skäl samt på grund av
bristmodellen, helt ignorerats av det svenska skolsystemet eftersom det inriktade arbetet på barn i behov
av särskilt stöd har tagit ett så stort utrymme att begåvade barn helt enkelt kommer i skymundan (Persson,
1997).

Det finns inte, enligt Haug (1998), någon omfattande forskningsbaserad kunskap om undervisning av barn
i behov av särskilt stöd i Sverige. Forskningen domineras istället av analyser av handikapp, orsaker,
utveckling och prognoser (Haug, 1998) medan Skrtic (1995) istället menar att det finns många exempel på
att utbildning generellt och specialundervisning i synnerhet minskas till ett val mellan olika praktiska
undervisningsmetoder eller organisationsformer. Han anser att det är viktigt att lärare reflekterar över och
intar ett kritiskt förhållningssätt till de egna undervisningsmetoderna (Skrtic, 1995).

Eriksson (1998) menar att individintegrering av elever i grundskolan kräver särskild kunskap. Den
specialpedagogiska kompetens som finns hos specialpedagoger och speciallärare måste därför utnyttjas
såväl på individnivå som på relations- och organisationsnivå. På individnivå handlar det främst om att
analysera de bakomliggande orsakerna till den enskilde elevens problem, eftersom samma uttryck för
svårigheter hos eleverna kan ha helt olika grundorsaker, vilket kan få till följd att man fokuserar på
symptom istället för på de bakomliggande orsakerna (Eriksson, 1998).

Även Sandow (1994) anser att det är den specialpedagogiska verksamheten ute på skolorna som tar ansvar
för att alla elever skall passa in i skolans praktik. Sandow fokuserar på utformningen av denna verksamhet
och påstår att närvaron av speciallärare på en skola kan legitimera en pedagogik som i sig är särskiljande
och vilken inte behöver inkludera de elever som har svårigheter. Enligt Sandow kan denna verksamhet
endast förändras genom att den specialpedagogiska verksamheten i ännu högre utsträckning än idag
integreras i skolans ordinarie pedagogik (Sandow, 1994).

Emanuelsson (1983) framhåller att det är viktigt att ha klart för sig att det är elevernas olika
förutsättningar och behov som motiverar den specialpedagogiska kunskapen. Hurdan den är eller i hur stor
utsträckning den specialpedagogiska kunskapen behövs har ingenting med undervisningens
organisationsform att göra utan det betydelsefulla i sammanhanget är hur de tillgängliga resurserna
fördelas och används på bästa sätt (Emanuelsson, 1983).

Enligt Persson (1995) är de specialpedagogiska insatserna avsedda att sättas in där den vanliga
pedagogiken inte anses räcka till. Han framhåller att planeringen av åtgärder för att stödja en elev i
svårigheter oftast tycks vara en överenskommelse mellan två personer; en vanlig lärare och en
specialpedagog (Persson, 1995).

Skolverket (1998) menar att det finns ett stort intresse när det gäller att upptäcka vilka elever som behöver
särskilt stöd men att man inte alltid är lika intresserad av att hjälpa dessa elever och man reflekterar inte
heller särskilt mycket över skolans betydelse för problemen. Enligt Persson (1995) borde målet vara att
eleverna i så stor utsträckning som möjligt kan vara kvar i sin ordinarie miljö och specialpedagogen borde
användas mer av såväl skolledning som lärare när man planerar utformning och innehåll av den vanliga
undervisningen (Persson, 1995).

Enligt skolverket (1998) finns det en ökad benägenhet till särskiljning från den ”vanliga undervisningen”
vilket också kan märkas i det faktum att allt fler elever får sin undervisning i särskolan trots att de inte
uppfyller de kriterier som ställs för en inskrivning i den skolformen. Gränserna för vad som anses vara
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normalt snävas in. Detta påverkar i sin tur såväl den gällande elevens självbild som kamraternas sätt att
förhålla sig till dem som är i behov av särskilt stöd. Hur normal måste man egentligen vara för att få plats i
en skola för alla? Enligt Skolverket är särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd
vanliga på grundskolan. Under senare år verkar det dessutom som om skolorna i allt större utsträckning än
tidigare har skapat små permanenta undervisningsgrupper (Skolverket, 1998). Dessa undervisningsgrupper
bildas av elever som bedöms ha likartade svårigheter. På så sätt skiljs elever som anses vara i behov av
särskilt stöd från den vanliga undervisningen (Alström m fl. 1986).

Ahlberg (1999) lyfter fram frågan: på vilket sätt skall de barn som är i behov av särskilt stöd inkluderas i
gemenskapen och vilken gemenskap handlar det om? På vilket sätt kan en skola för alla breddas från att
handla om ett politiskt och normgivande begrepp till att i större omfattning handla om hur en skola för alla
skall kunna förverkligas i praktiken? Ahlberg påstår att det är det individinriktade perspektivet som fått
stor genomslagskraft i skolan. Elevens prestationer fokuseras och stödinsatserna sätts främst in för att
kompensera elevens brister (Ahlberg, 1999).

Integrering, i dess riktiga mening som individens samhörighet med det hela, innebär enligt Rabe och Hill
(2001) en kamp för ett likaberättigande. Det gäller såväl samhället i stort som i den grundläggande
utbildning som är obligatorisk för alla. Det är inte i första hand tillkämpandet av ett beslut om placering,
utan främst en fortgående kamp mot starka krafter som verkar för den nödvändiga särbehandlingen. I
denna kamp är specialpedagoger och övrig personal företrädare för svaga grupper och deras behov och
intressen. Specialpedagogiska åtgärder behövs inte bara för dem som har ett handikapp utan också för
många andra, emedan dessa andra kan ha utvecklat fördomar och felaktiga tankar om handikapp (Rabe
och Hill, 2001).

Emanuelsson (2001) hävdar att problemen som kallas elevers skolsvårigheter egentligen borde kallas
skolans elevsvårigheter, vilka sällan är lätta att lösa. Det är en av anledningarna till att man gärna försöker
att lösa problemen på annat håll än genom den vanliga undervisningen, i till exempel specialskolor eller
specialklasser. Vidare påstår han att en klar konsekvens av integreringsideologin som övergripande och
styrande för skolans verksamhet och ansvarstagande är att man istället för att flytta problematiken ifrån
sig, ska söka lösningar på problemen. När så inte sker blir behovet av omplaceringar av elever i mer eller
mindre klart segregerade grupper eller situationer större. Detta medför också ofta att exempelvis
specialpedagogen ensam får ta det ansvar som egentligen är ett helt arbetslags (Emanuelsson, 2001).

Vidare menar han att specialpedagogen inte ensam kan lösa skolans problem. Därmed är inte sagt att
arbete med särskilda undervisningsgrupper är helt förkastligt. Det kan i vissa situationer visa sig vara det
enda möjliga trots att det inte är det önskade. En förutsättning för att det ska kunna vara en bra modell är
att den är motiverad utifrån en gemensam analys av en situation där eleven fått svårigheter och att formen
bäst svarar mot elevens mest akuta behov. Att överföra eleven från en undervisningsgrupp till en särskild
undervisningsgrupp av något slag får aldrig innebära att arbetslaget lämnar ifrån sig eleven (Emanuelsson,
2001). Enligt Ahlberg (1999) handlar dagens specialpedagogiska arbete i skolan främst om att det är
eleven som ska anpassas till skolan och inte tvärtom (Ahlberg, 1999).

4.6 Att möta alla elevers olikheter – beredskap och ansvar
Vad har skolorna för beredskap att möta alla elevers olika behov av stöd och vems är ansvaret för dessa
elever?

Enligt Ahlberg (1999) är elevernas lärande och delaktighet beroende av interaktionen och omständigheten
mellan olika informativa sammanhang i skolan samt relationen mellan olika synpunkter som är av
betydelse för elevers lärande och delaktighet. Hon redogör för de kriterier vilka är avgörande för skolans
beredskap att stödja och hjälpa elever i behov av särskilt stöd:

� Skolans organisation och målsättning
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� Kommunikation och samarbete
� Elevers erfarenhet och villkor för lärande
� Lärarnas didaktiska skicklighet och beredskap för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd
� Utvärdering och vidareutveckling

Skolans organisation och målsättning skapar villkoren för skolans verksamhet genom att sätta upp ramar
för hur undervisningen ska utföras på skolan. Vilka prioriteringar som görs och hur resurserna fördelas är
av avgörande betydelse för skolans möjligheter att möta elever i behov av särskilt stöd. Kommunikation
och samarbete är en förutsättning för att skapa en gemensam utgångspunkt och inriktning i arbetet med
elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om att upptäcka problem, utbyta erfarenheter och att samarbeta
mot ett gemensamt mål.

Elevers erfarenhet och villkor för lärande måste sättas i fokus för att därigenom skapa en välfungerande
lärandemiljö för alla elever, där lusten att lära och delaktigheten gynnas.
Lärarnas didaktiska skicklighet och beredskap för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd är en viktig
grund i arbetet för att behandla elevernas olika förutsättningar för lärande. Arbetet tar sin utgångspunkt i
såväl lärarnas insikt om skolans uppgift som om didaktisk medvetenhet och kunskap om elevers lärande.
Utvärdering och vidareutveckling av verksamheten för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd är en
betydelsefull del av skolans verksamhet. Det handlar inte enbart om att undersöka mål utan kanske främst
om att ta tillvara erfarenheter så att de kan användas för att förbättra skolans möjligheter att möta alla
elevers behov (Ahlberg, 1999).

När det gäller ansvarsfrågan, delar Teveborg (2001) upp ansvaret mellan stat och kommun. Han menar att
staten ansvarar för att en likvärdig utbildning bedrivs över hela landet, vilket främst sker genom centrala
styrdokument, tillsyn och kontroller av kommunernas verksamhet. I de olika styrdokumenten framhävs det
särskilda ansvaret för elever i behov av särskilt stöd. Kommunerna å sin sida har det fulla ansvaret för att
driva skolorna. Detta sker genom att man utifrån de grundläggande centrala styrdokumenten avgör frågor
gällande organisation, ledning, lärare, lokaler och material (Teveborg, 2001). Arte och Berglund (1985)
anser att ansvaret är gemensamt för hemmen och skolan och att samverkan kring eleven är viktig.

När det gäller lärarkompetensen menar Teveborg (2001) att specialpedagogik inte i första hand handlar om
att ha ett antal metoder som är rättade till olika former av behov. Vissa barn har en diagnos, andra inte men
det ligger inte på läraren att vara kunnig inom de medicinska aspekterna på eller orsakerna till elevens
behov. Vad läraren däremot måste känna till är konsekvenserna av elevernas behov och hur det i sin tur
påverkar klassen. Teveborg hävdar att den grundläggande specialpedagogiska kunskapen främst handlar
om att kunna förstå och reflektera över de pedagogiska konsekvenser av elevens behov och veta var stöd
och hjälp finns att få. Han beskriver den specialpedagogiska grundkompetensen som ”en fördjupad
pedagogisk kompetens att möta alla elever” (Teveborg, 2001, s. 103).

4.7 Elever i behov av särskilt stöd och elevintegrering i praktiken
Vad säger forskningen egentligen om den praktiska integreringen av elever? Svaret på denna fråga är vad
jag kommer att behandla i följande avsnitt.

Emanuelsson (1983) menar att det inom skolan finns en tradition att göra undervisningsgrupperna
homogena, eftersom alltför stora olikheter ansetts störa utbildningen och göra den mindre intressant för de
så kallade normala eleverna. Problem med olikheter kan å andra sidan ses som en signal om att det finns
olika behov av stöd och att vissa har större behov än andra. Hur man ser på problem i samband med
individuella olikheter beror på vilka mål som gäller och hur man ser på handikapp. Det gäller att ha
inställningen att alla kan vara en tillgång i gemenskapen just på grund av sina erfarenheter och
förutsättningar. Helhetssynen måste få en mera framträdande roll och lärarna måste bli uppmärksamma på
att de genom sitt eget beteende, medvetet eller omedvetet, förmedlar ett mönster för hur enskilda elever
bör behandlas (Emanuelsson, 1983).
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Eriksson (1998) framhåller istället vikten av att skolan arbetar utifrån en helhetssyn då det gäller svaga
elever och elever med problem. Med en helhetssyn menas en förståelse för att skolan är en del av
elevernas värld och att samhällets ideologi och bedömningar i hög grad har inflytande på deras liv. Hon
menar också att skolan fortfarande fungerar ”som om jämlikhet skulle betyda att alla skulle nå samma
prestationsnivå i på förhand bestämda kurser” (Eriksson, 1998, s. 28). Skolans vardag, hur arbetet i
klassen planeras, normer, förhållningssätt och uppfattningar från omgivningen har avgörande betydelse för
varje elevs möjligheter att ta till sig de kunskaper som erbjuds (Eriksson, 1998).

Emanuelsson (1983) menar att integrering kräver kvalificerade insatser av specialpedagogiskt utbildade
människor i de arbetslag som har ansvaret för den obligatoriska skolans utbildning av alla elever
(Emanuelsson, 1983). I ett senare arbete (2001) framhåller han att integrerad undervisning inte kan bli
meningsfull om inte också undervisningens innehåll och mål bearbetas. En elev med funktionshinder kan
vara lika isolerad i en klass som i en särskild undervisningsgrupp om inte eleven har påtagliga möjligheter
till delaktighet i meningsfulla arbetsuppgifter. För att det ska bli en möjlighet, krävs det att eleven får sina
behov tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar. Det finns inte heller någonting som stärker att
elevens situation nödvändigtvis skulle vara bättre i en särskild undervisningsgrupp skild från den vanliga
klassen (Emanuelsson, 2001).

Ahlström m fl. (1986) frågar sig om integrerad undervisning är möjlig och om integrering skall ses som
mål eller medel. Integrering handlar inte bara om att flytta eller inte flytta vissa elever utan i många
avseenden kan en elev känna sig lika segregerad mitt i en grupp som vid sidan av den. Integrerad
undervisning i heterogena grupper kräver noggrann planering av innehåll och arbetsformer eftersom syftet
är att minska avvikelserna mellan omgivningens krav och elevernas olika förutsättningar (Ahlström m fl.
1986).

De framhåller att integration varken kan ses som mål eller medel, utan att det snarare är frågan om en
process med inriktning på att stegvis minska klyftorna mellan omgivningens krav och elevernas olika
förutsättningar. Integrering är form och innehåll. Vad det handlar om är att förändra förhållanden där
målsättningen är att den gemensamma gruppen skall fungera bättre. Integrering kan inte betraktas som en
generell metod vilken löser handikapproblem. Integrering har alltför ofta blivit en form där innehållet
glömts bort (Ahlström m fl. 1986).

4.8 Vad innebär åtgärdsprogram och när upprättas de?
När en elev får svårigheter ska det enligt läroplanen (Lpo94) upprättas ett åtgärdsprogram som ska vara
riktningsgivande för insatser ämnade att komma tillrätta med svårigheterna. Alla barn i behov av särskilt
stöd ska enligt läroplanen ha ett åtgärdsprogram att följa.

Ahlberg (1999) menar att åtgärdsprogram ska ses som en rättighet och möjlighet. Det handlar alltså inte
om att åtgärda eleven utan det handlar om hela skolan. Åtgärderna måste ses som ett lagarbete mellan
skola och hem (Ahlberg, 1999).

Öhlmér (2001) väljer istället att se åtgärdsprogram som ett arbetsverktyg. Hon menar att en noggrann
utredning av elevens starka och svaga sidor skall ligga till grund för åtgärdsprogrammet. Innehållet i ett
åtgärdsprogram kan variera lite från en kommun till en annan och skolor emellan. Exempel på
innehållande rubriker är: en beskrivning av nuvarande situation utifrån skola, elev och hem, konkreta
åtgärder, mål på kort sikt och mål på lång sikt, elevens/hemmets ansvar och skolans ansvar, datum för
utvärdering och underskrifter (Öhlmér, 2001).

Enligt Emanuelsson (2001) bör ett åtgärdsprogram ha en tydlig karaktär av någon form av
överenskommelse mellan skolan och eleven/föräldrar, där man förbinder sig att ta ansvar för olika delar av
det planerade programmet. Helhetsperspektivet på problematiken gör det också viktigt att se över vad som
finns av resurser och kompetenser och vilka eventuella extra resurser som skulle behövas. I ett spänt
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ekonomiskt läge är det i synnerhet väsentligt att de samlade resurserna fördelas och används på ett
maximalt sätt. Grundläggande är inriktningen mot att det är en situation som ska förändras för att
svårigheterna ska kunna minska och helst upphöra. Det är alltså samtliga resurspersoner, representerande
olika kompetensområden i skolan, som berörs och är delaktiga (Emanuelsson, 2001).

Skolverket (2001) menar att syftet med den pedagogiska kartläggningen av eleven är att öka förståelsen
för elevens svårigheter i relation till dennes kunskaper, erfarenheter och behov. Bland de mål som skolan
utgår ifrån måste såväl kursplaner som läroplaner finnas med. Utifrån den pedagogiska kartläggningen
sätts sedan såväl kortsiktiga som långsiktiga mål upp för eleven under en tidsplan. Dessa mål behöver vara
både konkreta och utvärderingsbara (Skolverket, 2001).

Vidare menar Skolverket (2001) att ett av målen med åtgärdsprogram är att följa upp och utvärdera de
insatser som gjorts. Hur åtgärdsprogrammet har dokumenterats har också en avgörande roll för hur man
kan utvärdera och följa upp. Uppföljningen leder sedan till nya mål med en efterföljande utvärdering
(Skolverket, 2001).
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5 METOD
Tillvägagångssättet jag har tillämpat för att uppfylla syftet med mitt arbete har bestått av litteraturstudier
samt fokusgruppsintervjuer med lärare från två olika grundskolor.

5.1 Metodval
Halvorsen (1992) betonar att valet av undersökningsmetod. Han menar att man som forskare först måste
ha klart för sig vilken typ av data som ska samlas in och utifrån detta bestämma vilken eller vilka
undersökningsmetoder som ska väljas. Frågan om man ska använda sig av kvalitativa eller kvantitativa
undersökningsmetoder avgörs utifrån att antal kriterier (Halvorsen, 1992).

I mitt val av undersökningsmetod har jag använt mig av Halvorsens kriterier och tagit hänsyn till:
� att mina problemställningar är tydliga.
� att undersökningens syfte är att få en översikt över generella förhållanden när det gäller attityder och

strukturer.
� mina förutsättningar och resurser när det gäller tid och ekonomi.
� att jag tänker använda mig av primärdata där källan är människor som ger information.

Utifrån dessa kriterier kom jag fram till att jag ska använda mig av ostrukturerade intervjuer i form av
fokusgruppsintervjuer i min undersökning, eftersom jag vill få till stånd ett samtal, där jag själv styr så lite
som möjligt.

Enligt Halvorsen (1992) är ostrukturerade intervjuer informella i den mening att de inte följer ett likriktat
sätt utan att de inbjuder till att nya frågor uppstår (Halvorsen, 1992).

5.2 Styrdokument och forskning
Litteraturen omfattas av såväl styrdokument som forskning. Jag har haft som kriterium att genom olika
forskare belysa integrering av barn i behov av särskilt stöd med tonvikt på skolan. Dessutom har jag
behandlat skolan ur ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen för hur ideologierna har svängt liksom
skolans syn på och hantering av barn i behov av särskilt stöd. Jag har funnit mycket forskning inom ämnet
integrering men väldigt liten del inom synen på integrering av elever i grundskolan.

5.3 Validitet
Halvorsen (1992) betonar hur viktigt det är att man har validitet i de uppgifter som man samlar in och att
de är relevanta i förhållande till problemställningen (Halvorsen, 1992). Fokusgruppsintervjuer är en
kvalitativ metod och det är svårare att bedöma validitet i en kvalitativ studie än i en kvantitativ.
Fokusgruppsintervjuer kan sägas vara tillförlitliga och äga validitet då det handlar om att resultaten ska
vara valida återgivningar av hur gruppdeltagarna kände och tänkte om det aktuella ämnet. Vad som skulle
kunna utgöra en varning mot validiteten är om deltagarna inte uttrycker sina tankar och åsikter på grund av
grupptryck eller andra upplevda hot. Kvaliteten på undersökningen är beroende av om arbetets syfte är
klart uttryckt och även val av miljö spelar stor roll (Kreuger, 1998).

5.4 Vad innebär fokusgruppsintervjuer
Gemensamt för de flesta definitioner av fokusgrupper är 1) att syftet är att samla in data vilken kvalitativt
analyseras, 2) att gruppen består av människor med något gemensamt och 3) att deltagarna diskuterar
utifrån ett fokus (Wibeck, 1998).
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Morgans (1996) definition är relativt allmän utan någon direkt koppling mellan fokusgrupper och
forskning:

Focus groups emphasize the goal of finding out as much as possible about
participants´experiences and feelings on a given topic (Morgan, 1996, s. 7).

Millward (1995) betraktar fokusgrupper ur ett psykologiskt forskningsperspektiv och menar att detta även
är en dataproducerande forskningsmetod:

A discussion-based interview that produces a particular type of qualitative data. It involves the
simultaneous use of multiple respondents to generate data (Millward, 1995, s. 275).

En fokusgrupp är en grupp människor vilka, under en begränsad tid, med hjälp av en moderator (så
kallade samtalsledare) för en diskussion inom ett givet ämne (Wibeck, 1998).
Fokusgrupper kan betraktas som en kvalitativ datainsamlingsmetod som ligger mitt emellan
ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer (Morgan, 1996). Fokusgrupper har funnits som
metod ända sedan 1920-talet. På 1950-talet användes fokusgrupper nästan uteslutande i samband med
marknadsundersökningar. Från 1980-talet och fram till idag har i beteendevetenskaplig forskning
användningen av fokusgrupper som metod ökat (Wibeck, 1998). Metodens förnyade popularitet kan delvis
bero på att The Focused Interview (Merton et al, 1956), kom i nytryck 1990.

Syftet med fokusgrupper inom beteendevetenskaplig forskning är att samla in kvalitativa data. Metoden
används främst när man vill studera attityder, värderingar och sammansatta fenomen som uppstår i social
interaktion. Fokusgruppsintervjun kännetecknas av att de personer som intervjuas har en gemensam
upplevelse av exempelvis en film, ett program eller lästa artiklar (Merton m fl. 1990).

Syftet med fokuserade intervjuer är att intervjupersonerna ska sporras till så många konkreta, specifika
och personliga svar som möjligt, vilka samtidigt avspeglar såväl kognitiva som känslomässiga och
värderingsmässiga sidor.

Fokusgrupper kan användas på alla stadier i en forskningsprocess, som enda insamlingsmetod eller som
ett komplement till andra metoder av kvalitativ eller kvantitativ art. Triangulering, dvs. att använda olika
typer av metoder, är snarare regel än undantag. Fokusgrupper kan ingå som en inledning i ett okänt
område, för att göra en förstudie inför en större undersökning, som komplement till hypotesprövande
metoder eller när det gäller utvärdering för att tolka och analysera resultat från en enkätundersökning.
Fokusgrupper kan också användas som enda metod för att öka förståelsen och förklara attityder och
värderingar inom ett särskilt område. Fokusgrupper har kommit att användas allt mer då det finns ett
intresse för personers åsikter och värderingar (Wibeck, 1998).

5.5 Fokusgrupper som metod i kvalitativ forskning
Kvalitativa metoder syftar till att beskriva och karaktärisera något specifikt (Bell, 1993). Enligt Kvale
(1997) kan såväl kvalitativa som kvantitativa metoder ses som verktyg med ett användningsområde
beroende på vilka frågor som forskningen ställer (Kvale, 1997).

• Det finns olika teorier när det gäller storleken på fokusgruppen. Bakshi (1996) förespråkar 5-10
personer och Morgan (1996) menar att 6-10 personer är ett rimligt antal medan Dunbar (1996)
menar att gränsen för en resonerande grupp går vid 4 personer.

En tumregel säger att alla skall kunna ha ögonkontakt med varandra under samtalets gång och
Korolija (1995) menar att om gruppen endast består av 3 personer finns det en risk att var och en i
gruppen kommer att fungera som medlare mellan de andra två eller att den tredje parten kan
försöka att hålla sig utanför. Hon menar också att om gruppen består av fler än sex deltagare finns
det en fara för att det inom gruppen bildas subgrupper som talar sins emellan. Tillbakadragna
personer kanske inte alls kommer till tals då. Korolija menar också att det är bättre att bjuda in ett
par personer extra ifall någon lämnar återbud (Korolija, 1995).
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• Gruppens sammansättning är också av betydelse i en fokusgrupp. Wibeck (1998) rekommenderar
homogena grupper med undantag av människor med gemensamma intressen och erfarenheter
eftersom de är mer villiga att dela åsikter och lämna ut personlig information (Wibeck, 1998).

• När man ska välja ut medverkande 0inför en fokusgrupp bör man använda sig av en kontaktperson
eftersom den kan ta hänsyn till eventuella redan existerande grupper, eftersom dessa med fördel
underlättar rekryteringen och i en sådan grupp är ingen rädd för att falla in i en diskussion.
Nackdelen med redan existerande grupper kan vara att vissa ämnen kanske inte kommer upp
eftersom de tas för givet av gruppen och gruppen kan även sträva efter att undvika konflikter. Det
finns också en risk att gruppens medlemmar faller in i de roller som de har i den vanliga
interaktionen (Wibeck, 1998).

• För att få en givande diskussion där alla givits chansen att bekanta sig med ämnet kan man
använda sig av stimulusmaterial. Materialet bör vara opartiskt eller av lika delar för- och
nackdelar, för att på så sätt få balans utan att därför påverka deltagarna. Stimulusmaterialet skickas
med fördel ut i förväg eftersom människor läser olika fort och att alla skall få samma möjlighet att
läsa in sig på ämnet (Wibeck, 1998).

• Moderatorns (samtalsledarens) roll är att vara passiv, eftersom fokusgruppsdiskussionen skall vara
en trovärdig simulering av ett naturligt samtal. Naturligtvis avgörs graden av inblandning av vilket
resultat man vill uppnå och vilket ämne som diskuteras (Morgan, 1996). Moderatorn följer en
intervjuguide under diskussionen, vilken kan utformas olika beroende på om intervjun skall vara
av strukturerad eller ostrukturerad form. Vid en strukturerad form består intervjuguiden av
specifika frågor som bör besvaras under själva diskussionen medan en ostrukturerad form istället
innehåller olika områden som bör behandlas. Vid ostrukturerad form gäller det för moderatorn att
vänta ut deltagarna (Wibeck, 1998).

5.6 Att dokumentera
Intervjuerna bör dokumenteras genom bandspelare och/eller videokamera. Dessutom är det en regel att
föra anteckningar under intervjuns gång (Wibeck, 1998). Det råder delade meningar om hur en
datadokumentation av fokusgruppsintervjuer ska ske. Millward (1995) anser att inspelningar måste skrivas
ut ord för ord medan Kreuger (1996) menar att man inte nödvändigtvis behöver skriva ut allting ordagrant
utan att man istället kan göra en skriftlig sammanfattning eller till och med analysera ifrån minnet och
minnesanteckningar.

Wibeck (1998) anser att hela diskussionen bör transkriberas i direkt anslutning till intervjuerna. Det är
viktigt att nämna för gruppdeltagarna att man kommer att anteckna, samt varför. Dessutom kan man
använda sig av en observatör som observerar och för anteckningar som ett komplement till
bandspelaren/videokameran och moderatorns intryck och anteckningar (Wibeck, 1998).

5.7 Att analysera

5.7.1 Innehållsanalys
En innehållsanalys grundar sig på syftet av undersökningen. Kreuger (1998) menar att analys och
datainsamling är två parallella processer, nämligen att koda av, dela upp och söka mönster.

Enligt Kreuger (1998) kan man dela in analysen i olika faser. Under den första fasen jämförs och
analyseras ord. Man ställer sig frågan; menar de samma sak men använder sig av olika ord för att beskriva
det? Hänsyn tas också till kontexten. Tystnaden är viktig i sig. Den signalerar att gruppdeltagarna avstår
från att uttala sig, vilket i sin tur inte behöver innebära att de för den skull saknar åsikter. Sedan
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sammanställs varje diskussion utifrån vad man talar om och i vilken ordning. Det transkriberade
materialet delas in efter var ämnesbyten gjorts. Utifrån detta kan sedan en kronologisk översikt
sammanställas som ligger till grund för själva tolkningen (Kreuger, 1998).

5.7.2 Systematisk analys
En systematisk analys utgår från ett metodiskt tillvägagångssätt där resultaten blir tillförlitliga och
autentiska genom att ett organiserat protokoll förs, vilket skall syfta till att visa forskaren vad han funnit
samt påvisa att han varit noggrann och omsorgsfull under sitt arbete. Kreuger (1998) använder sig av sex
steg;

1. Ställ frågorna i den följd som ger optimal insikt. Låt deltagarna först bli bekanta med materialet
innan nyckelfrågorna ställs. Avsluta diskussionen med sammanfattande frågor till varje deltagare.

2. Samla in och behandla data på ett systematiskt sätt. Spela in diskussionen och ta samtidigt
anteckningar.

3. Koda data och sätt ”etikett” eller namn som symbol för innehållet. Etiketterna placeras bäst i
marginalen på transkriptionen. Efter kodningen kan materialet sammanställas utifrån de kategorier
man skapat.

4. Verifiera deltagarna genom att antingen låta dem sammanfatta sina tankar eller genom att
moderatorn sammanfattar diskussionen och deltagarna får reagera på det, för att på så sätt
kontrollera att man förstått gruppmedlemmarna.

5. Om det förekommer en observatör bör denne och moderatorn sammanträffa i direkt anslutning till
diskussionen.

6. Både preliminära och slutliga resultat bör meddelas till deltagarna.

Forskarens uppgift är sedan att dra slutsatser utifrån vad hon funnit i stoffet. Slutsatserna skall ha stöd i
data. Uppmärksamheten bör ligga på att identifiera känslor som upprepas, idéer och åsikter. Centralt i
analysprocessen är att finna mönster, göra jämförelser och kontrastera olika data mot varandra (Kreuger,
1998).

5.7.3 Horisontella och vertikala analyser
I horisontella analyser redovisas de ämnen som kommer igen i alla grupper, vilket är lämpligt när man har
flera liknande grupper. I vertikala analyser diskuterar varje grupp sina ämnen separat vilkas likheter sedan
redovisas i slutdiskussionen.

5.8 Etiska aspekter
I fokusgrupper får deltagarna komma till tals på villkor som liknar deras egna, samtidigt som de har en
möjlighet att avstå från att uttala sig. Halvorsen (1992) betonar att det är viktigt att ta hänsyn till att
deltagandet är frivilligt och det är deltagarna som bestämmer över sin egen medverkan, om de vill vara
med, hur och i hur stor utsträckning. Uppgifterna som samlas in ska behandlas konfidentiellt, namn byts
mot pseudonymer och förvaras oåtkomligt för andra och så att de inte kan identifieras. Uppgifterna får
endast användas i forskningsändamål och deltagarna i en fokusgruppsintervju får inte lämna ut känsliga
uppgifter om de övriga gruppdeltagarna (Halvorsen, 1992).

5.9 Reliabilitet
När man genomför en undersökning är det viktigt att hålla en hög reliabilitet (Kreuger, 1998) eftersom
reliabiliteten (tillförlitligheten) är ett mått på i vilken utsträckning en undersökning ger samma resultat vid
olika tillfällen (Bell, 1993), dvs. att olika forskare ska kunna komma fram till samma resultat (Kreuger,
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1998). När man som forskare frågar efter åsikter finns det en rad faktorer som då kan påverka svaret
såsom om de intervjuade nyligen läst eller varit med om händelser som påverkar deras svar (Bell, 1993).

Vidare framhåller hon att det alltid finns en risk för skevhet när det gäller intervjuer, då främst för att
intervjuvarna är människor och inte är maskiner och därför kan komma att omedvetet påverka de
intervjuade (Bell, 1993).

5.10 Varför fokusgrupper?

5.10.1 Fördelar
• Gruppdeltagarna tvingas tänka efter när de vet att de ska vara med i en fokusgrupp (Wibeck,

1998).
• Åsikter uppkommer och bestäms oftare genom interaktion med andra än genom individuell

information (Albrecht m fl. 1993).
• Ger utrymme för deltagarna att prata fritt omkring teman eller frågor (Halvorsen, 1992).
• Fokusgrupper bygger på den mänskliga tendensen att diskutera ämnen och idéer i grupp (Albrecht

m fl. 1993).
• Gruppmedlemmarna kan säga emot och/eller komplettera varandra (Halvorsen, 1992).
• Fokusgrupper omfattar ett tänkande samhälle i miniatyr.
• En enkätundersökning ”fryser” åsikter och gör dem till alltför fasta (Wibeck, 1998).

5.10.2 Nackdelar
• Att det är moderatorn som bestämmer diskussionens form och arbetsordningen för vad som skall

komma upp (Morgan, 1996).
• Andra svårigheter kan vara att avgöra vilka kriterier som skall gälla då man väljer ut

intervjupersoner, eftersom hänsyn borde tas till hur pass villiga de är att delta och vilken förmåga
de har att ge en representativ bild av verkligheten samt hur stor förmåga de har att uttrycka sig.

5.11 Urval och genomförande
När det gäller urval menar Halvorsen (1992) att det är viktigt att ta hänsyn till vilket fenomen som skall
undersökas eftersom det är urvalsmetoden som avgör hur representativt urvalet är och om det är
karaktäristiskt för hela populationen (Halvorsen, 1992).

Jag har använt mig av en kombination av flera olika urvalsmetoder vid urvalet för min undersökning. Dels
har jag utgått ifrån ett klusterurval vilket innebär att jag har tagit geografisk hänsyn vid urvalet av skolor
och därför valt ut två skolor i två helt skilda delar av en större stad, vilka skiljer sig inte bara geografiskt
utan även när det gäller miljö och upptagningsområde. Dels har jag använt mig av ett icke-
sannolikhetsurval vilket innebär att jag har valt ut enheter som jag anser kunna vara typiska för
populationen, just för att de är olika varandra, vilket även kan sägas vara ett strategiskt urval eftersom mitt
syfte är att få största möjliga kvalitativa innehåll och för att urvalet är relativt litet. Viss självselektion har
använts eftersom skolorna själva fått avgöra om de vill vara med eller inte, vilket är något som är vanligt
när man har få undersökningsenheter (Halvorsen, 1992).

Jag har genomfört två fokusgruppsintervjuer med lärare från olika skolor. Sammanlagt har nio pedagoger
deltagit i fokusgruppsintervjuerna.

Intervjuerna har gått till som så att jag i förväg gjort upp med respektive lärargrupp om tid och plats för
intervjutillfället samt delat ut förslag på frågor att använda vid fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 1).
Dessa frågor har sedan pedagogerna under intervjuns gång haft liggande framför sig som punkter att utgå
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ifrån. De har däremot inte alltid följt den ordning som punkterna står skrivna i, utan har snarare använt
dem som en checklista för att alla punkter täcks in. Min roll som intervjuare har varit mycket blygsam och
jag har bara gått in vid enstaka tillfällen under intervjuernas gång för att följa upp någons svar och för att
föra intervjun framåt.
Fokusgruppsintervjuerna har jag inlett på samma sätt, genom att redogöra för ramarna för intervjun. Dessa
ramar inkluderar:

� kort redogörelse för hur just fokusgruppsintervjuer går till
� tänkt tidsaspekt för intervjun
� hur den kommer att dokumenteras
� hur resultatet kommer att användas
� anonymitet
� samt en kort beskrivning av de bakgrundsfakta som ligger till grund för mitt arbete och

undersökningsområde, för att på så sätt komma in på den första frågan/punkten.

Under intervjuerna förde jag anteckningar som ett komplement till bandupptagningen.

Intervjuerna bandades och har sedan skrivits ut med hjälp av de transkriptionssymbolerna som Lindblad
och Sahlström använder (se bilaga 2) i Interaktion i pedagogiska sammanhang (2001). Därefter har
intervjusvaren etiketterats efter innehåll, vilket gör att fler etiketter uppstått än vad det ursprungligen fanns
punkter som skulle diskuteras.

5.12 Avgränsningar
Arbetet omfattar barn i behov av särskilt stöd i grundskolan, sett ur ett integreringsperspektiv och synen på
integrering i teori och i praktik. Jag har därför medvetet valt bort att närmare gå in på orsakerna till varför
elever är i behov av särskilt stöd eller att diskutera barns behov utanför skolan.

5.13 Metoddiskussion
När det gäller val av metod anser jag att jag inte kunde ha valt en bättre lämpad metod än just
fokusgruppsintervjuer eftersom det handlar om människors personliga åsikter, och just människor med
skolan som gemensam arbetsplats. Dessutom har jag, som samtalsledare i fokusgrupper en mer
tillbakahållen roll än vad jag har som intervjuare samtidigt som jag ändå har möjlighet att fråga och följa
upp deltagarnas svar. Detta gör att jag som samtalsledare i mindre utsträckning riskerar att påverka mina
deltagare. Genom fokusgrupper uppstår dessutom också många uttalanden genom andras uttalanden som
ringar på vattnet, vilket inte heller sker i en intervjusituation.

Anledningen till att jag tagit med styrdokument och forskning som en egen rubrik i metoden, är för att
lyfta fram och påvisa hur svårt det har varit att finna aktuell forskning ur det perspektiv som jag har på
mitt arbete, vilket har resulterat i en relativt kort genomgång men av flera olika källor.

Fokusgruppsintervjuer kan sägas vara tillförlitliga och äga validitet då det handlar om att resultaten ska
vara valida återgivningar av hur gruppdeltagarna kände och tänkte om det aktuella ämnet, vilket här är
fallet. Dokumentationen av fokusgruppsintervjuerna skedde med bandspelare. För att ytterligare förstärka
deltagarnas insatser kunde jag även ha använt mig av videokamera, men jag valde bort det alternativet
med tanke på att analysen av deltagarnas åsikter och uttalanden skulle baseras på innehållet i vad som
sades och inte fokuseras på deltagarnas interaktion med varandra när det gäller minspel och kroppsspråk. I
direkt anslutning till fokusgruppsintervjuerna skrev jag ner och transkriberade vad som hade
dokumenterats på bandspelaren eftersom jag kände att det var viktigt att göra det direkt då man själv hade
dem färska i minnet.
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Fokusgruppsintervjuerna jämfördes mot varandra och mönster söktes för att genom dessa kategorisera och
etikettera innehållet. Utifrån dessa etiketter redovisas sedan intervjusvaren. De etiska aspekter som jag har
tagit hänsyn till är det frivilliga deltagandet och att alla deltagare själva bestämmer över sin egen
medverkan både när det gäller att delta men även när det gäller att uttala sig under fokusgruppsintervjun.
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och samtliga namn har bytts ut mot pseudonymer för att på så sätt
skydda deltagarna eftersom det viktiga inte är att veta vilka som deltagit utan istället vad de deltagande
gett i form av åsikter och erfarenheter.

När man frågar efter åsikter finns det en rad faktorer som då kan påverka svaret, såsom att de intervjuade
nyligen läst eller varit med om händelser som påverkar deras svar, liksom gruppsammansättningen. Detta
påverkar reliabiliteten eftersom det alltid medför en risk för skevhet när de deltagande är människor.
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6 RESULTAT
Jag har genomfört två fokusgruppsintervjuer med lärare från olika grundskolor. Totalt har nio pedagoger
deltagit i undersökningen. Intervjuerna har genomförts på respektive lärargrupps egen skola, efter att tid
och plats gjorts upp i förväg. I samband med kontakten informerades de intervjuade lärarna om syftet med
undersökningen och kunde därmed ta ställning till om de ville delta samt delgavs förslag på frågor att
fundera över inför intervjutillfället.

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en kort redogörelse för ramarna kring intervjun (se bilaga 1) för att
sedan övergå till en gruppintervju. De intervjuade utgick ifrån frågorna de fått i förväg, även om de inte
alltid följde den ordning som de stod i. Min roll som intervjuare var måttlig och jag gick bara in vid
enstaka tillfällen för att följa upp eller föra intervjun framåt. Fokusgruppsintervjuerna bandades för att, i
direkt anslutning, transkriberas. Anteckningar fördes dessutom under intervjuernas gång som ett tillägg.

Jag kommer att redovisa svaren i löpande text utifrån de etiketter, det vill säga de ämnen som uppkommit
i samband med fokusgruppsintervjuerna efter att en innehållsanalys gjorts. Svaren kompletteras med
autentiska exempel ifrån intervjuerna, där transkriptionerna skall ses som en förstärkning av intervjuerna.
Dessa skall läsas och uttydas som att understrykningar visar på betoning av ord, pauser kan tyda på
tveksamheter hos de intervjuade och då de intervjuade avbryter varandra kan detta ses som att de blir
ivriga att få framföra sitt budskap eller att meningsskiljaktigheter kan ha uppstått.

I den första fokusgruppsintervjun deltog fyra pedagoger. Dessa pedagoger har jag valt att redovisa som A,
B, C och D. I den andra intervjun deltog fem pedagoger vilka jag har valt att kalla E, F, G, H och I.
Pedagogernas ålder varierade mellan 25 och 60 år, liksom antalet tjänstgöringsår inom yrket varierade
mellan 1 och 30 år. Bland de intervjuade var bägge könen representerade.

6.1 Etiketter från fokusgruppsintervjuerna

6.1.1 Vad är integrering?
Integrering handlar såväl om särskolebarn som integreras i vanliga klasser som om barn med olika fysiska
handikapp och psykosociala svårigheter. Ordet integrering är oerhört svårt att definiera men innebär att
barn ska ha samma möjligheter till samma skolgång.

C = Integrering
(.) integrering ä
(paus) ä
(paus) att alla ska ha samma möjlighet till samma skolgång så tolkar jag ordet integrering
C = det är inte lätt det här ordet för det innebär så mycket asså

6.1.2 Vilka barn integreras? Vilka barn kan/ska integreras? Vad avgör en integrering?
Alla barn ska integreras så långt det är möjligt men inte till varje pris. Det här med integrering är ett
vackert uttryck, att alla ska gå i samma skola, men det passar inte alla barn. De barn som har sociala eller
inlärningsmässiga svårigheter kan fara så illa att det inte är bra. De barnen bör inte integreras utan för dem
ska man istället ordna det på annat sätt.

Utredning och integrering hör delvis samman och barn som inte är utredda kan inte integreras utan de bara
går i skolan i alla fall, vare sig det är bra eller dåligt för dem. De kan uppfattas som integrerade men är det
ändå inte eftersom de inte är utredda. Det finns en viss ovilja till att utreda, att man medvetet försenar.
Fördelen med utredningar är att de ger bättre förutsättningar till resurser, rent ekonomiskt.
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C = fast samtidigt känner jag att vi har ju ändå inte dä = vi använder oss ju inte utav dä (.) det är ju
utredda barn med handikapp sen finns dä ju massor utav andra barn (paus) som verkligen skulle behöva
ha [särskild hjälp
                    D    [hjälpa oss med
C = men dom finns integrerade i [grupperna
                         B        [jo [men
                                     A       [jaa
                                     B       [på vilket sätt?
C = men dom går ju här på ungefär samma villkor som alla andra
(paus) å ja tänker såhär att
B = ja som du säger att det är många barn som går på samma villkor i skolan som jaa som barn som
behöver särskilt stöd men som inte är utredda än dom går i skolan i alla fall å dä (.) om dä är bra eller
dåligt eller hur dä nu ä va men sen så finns det många som lärare kanske önskar att där ska dom inte gå
utan utredning för att se vilket dä bästa alternativet är å då kan ju vi uppfatta dä som att dä ä ett
integrerat barn i alltså med de övriga barnen men dä ä inte integrerat än eftersom det inte är utrett så kan
man inte säga att dä är (.) integrerat förstår ni? ((skratt)) (ohb)

Vad som avgör en integrering är socialt betingat och måste avgöras från en situation till en annan. Hänsyn
måste även tas till den övriga gruppen, klassen. Det är lättare att integrera en elev i en klass där många
elever sticker ut och är annorlunda än i en lugn och harmonisk klass. Även åldern på den integrerade
spelar in, ju yngre barn desto lättare eftersom skillnaderna mellan barnen är mindre i början och märks
mindre men att denna klyfta sedan ökar i takt med att barnen växer och utvecklas.

B = å där ligger tycker jag många gånger felet (.) sen kan jag säga att det där med integrering ja ja vet
inte heller vilket som är bäst utan det är nog väldigt individuellt vilket barn det är (.)

H = de är klart att för vissa barn kan de här gå bra för (.) i alla fall de små barnen men sen så kommer en
tid då de inte vill visa att de inte har samma bok som alla dom andra

H = jag tror också (.) att om man bor kvar på samma ställe och har följts åt sen dagis (.) då är det lättare
för dom andra att acceptera (.) och tänka att (.) så här gjorde han på sexårs och i förskolan (.) å så är det
(.) så här gjorde hon då å så är det med vissa barn (.)

6.1.3 Hur hanterar man integrering i praktiken? – stödinsatser?
Resurserna borde sättas in tidigare än vad de gör idag. Trots larm från förskolepersonal finns det en
tendens att fördröja och förhala utredningar och att inte sätta in resurser förrän barnet börjar skolan. I vissa
fall kanske det skulle räcka med att barnet blev kvar inom barnomsorgen och fick mogna medan det i
andra fall handlar om att sätta in resurser i tid.

Många elever är integrerade i den bemärkelsen att de är fysiskt närvarande men de får inte den hjälp som
de skulle behöva som integrerade, på grund av att resurserna helt enkelt inte räcker till. De barn som är
utredda har större möjligheter till hjälp än vad andra barn även om de inte alltid får hjälp trots en
utredning.

Barn som är särskoleintegrerade och barn som har fysiska handikapp kan få hjälp och stöttning ifrån till
exempel hjälpmedelscentraler och i form av handledning utifrån eftersom det är lättare att ta kontakt i
dessa fall än när det gäller barn med psykosociala svårigheter.

I de fall som man inte får någon hjälp, inga resurser, måste man som någon lärare uttryckte det: A = Man
går på knäna man ehh hänger i takkronorna (.) man ehh kryper på golvet man kryper längs väggarna
man ehh vänder sig ut å in
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(paus) hittar alla dom knep och möjligheter å tankar å idéer som man har samlat på sig genom ÅREN för
å bemöta å försöka att ehh ta hand om dom här barnen som har dom här behoven å ibland så lyckas man
så till vida att du kan ha barnet att det blir en dräglig miljö för barnet
(paus) men dä är inte säkert att barnet får den hjälp och det stöd som det har rätt till
Mycket handlar om resurser och pengar till resurser, vilket är något som skolor idag inte har. Många olika
instanser betalar enbart sin del och ingen försöker att se till helheten och att hjälpa hela barnet – hela
familjen - utan var och en tar bara ansvar för sin del. Det leder till ett kortsiktigt tänkande och en tillfällig
lösning på ett mycket större problem.

D = det är ju inte bara den praktiska pengakostnaden utan det handlar ju faktiskt även om det personliga
lidandet det kostar mycket utav den ur den aspekten
B = rent samhällsekonomiskt så blir ju dä en [dyr

C                  [jaa rent själsligt ja  
B    [ja

C = men samtidigt sägs det ju (.) så mycket om att vi ska använda oss dom resurser [vi har
D               [jaa det får vi höra ofta att vi har dom pengar som vi

har och gör det bästa av det
C (paus)= och lite grann får vi också höra det att vi måste sänka ribban
C = vad var det dom sa förut stora sparkrav se inte hindrena utan se möjligheterna och det här fattas nu
B = ja jag tycker att det är bedrövligt vadå sänk ribban men herregud hur ska dom klara sig då (.)

Skolan kan inte säga nej till dessa barn även om de kanske känner att de inte har den rätta kunskapen eller
tillräckligt med resurser, för när det gäller ekonomi handlar det även om pengar till resurser för att de här
barnen behöver mer tid än andra, tid som man inte har.

Dessutom krävs det tid för att hitta arbetsmaterial, texter och böcker som är anpassade efter dessa
integrerade elever. De kräver ofta också att få särskilda instruktioner vilket innebär att läraren får ta
instruktionerna för hela klassen först, för att därefter ge dessa integrerade elever instruktionerna ytterligare
en gång. Integrerade elever har också en tendens att tröttna mycket fortare på sin uppgift än andra barn. De
orkar helt enkelt inte utan behöver oftare variation i uppgifterna. De skulle må bra av att kanske få en
extra rast eller andra uppgifter, vilket i praktiken inte är lika lätt att genomföra eftersom man samtidigt
måste motivera inför de andra barnen varför han eller hon får göra annat än vad de får.

H = i dom här problemen ligger ju också att dom tröttnar så fort (.) det är ytterliggare en sak (.) att dom
inte orkar lika länge å mycket (.) i specialklass eller i särskolan ser läraren det här och byter mycket
oftare arbetsuppgifter just för att dom tröttnar snabbt (.) men det är inte lika lätt att göra för en
särskoleintegrerad elev liksom att ge en extra rast
G = det är väldigt enkelt att säja så men i undervisningen är det inte samma sak (.) det sticker i dom
andras ögon att (.) varför får han göra så eller hon

6.1.4 Assistentens betydelse och funktion?
Hur en assistent är, spelar stor roll för eleverna. Hur assistentens arbete läggs upp och vad det inkluderar
beror mycket på hur assistenten är som person. En assistent tilldelas det arbete som den är duktig på. En
assistent som är bra på att lösa konflikter, utnyttjas i konfliktsituationer osv.

G = assistenten ger man ju sånt arbete som man vet att dom klarar [av
H   [du menar att man planerar åt assistenten och bara ger den det

ansvar som den kan ta
G = ja menar att (.) assistenten får olika uppgifter beroende på hur bra den är (.) en assistent som är bra
på att (.) lösa konflikter (.) då tycker jag (.) att den ska användas i sånna situationer (.) medan andra
assistenter har andra egenskaper och därför används annorlunda
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En assistent måste driva barnen framåt och finnas till för barnen utan att för den skull göra jobbet åt dem.
En duktig assistent har en ängels tålamod och hjälper barnen till självständighet samtidigt som den gör sig
själv umbärlig. Det är viktigt att assistenterna får stöd och stöttning eftersom det inte finns någon direkt
assistentutbildning och som assistent krävs det stora pedagogiska kunskaper.

H = att vara assistent kräver ett oändligt tålamod (.) som assistent blir du ju aldrig klar (.) man kanske
måste orka börja varje ny dag på samma sätt med samma uppgifter (.) å ha det tålamod som krävs (.) att
aldrig ge upp eller känna missmod (.) sen är det ju så att som assistent måste du ju arbeta med att hela
tiden göra dej umbärlig å dä är minsann inte det lättaste

D = ja det är viktigt att veta om man tycker att man har hållt på med någonting i flera veckor å ingenting
händer (.) jaa får man ändå hjälp att veta att jag är på rätt väg (.) att man får den där backningen hela
tiden man vet att kommer att ta tid men
Det finns personliga assistenter och klassassistenter. En personlig assistent finns till hjälp för en eller flera
elever medan en klassassistent är tillsatt som resurs i klassen men indirekt gör den samma jobb som en
personlig assistent, nämligen att hjälpa en eller flera elever.

H = ibland används assistenterna för att komma framåt (.) de är ju ett sätt att hjälpa föräldrarna att inte
förlora ansiktet

6.1.5 Lärarnas syn på och upplevelser av integrering
När det gäller integrerade barn har det diskuterats huruvida de någonsin får känna sig riktigt duktiga och
att hur duktiga de än är efter sina förutsättningar kommer de alltid till korta i jämförelse med andra barn.
Hur mår egentligen integrerade barn?

C = ehhm (.) å då (.) dä är ju också en sån där fundering som som dä här har vi ju pratat om vid flera
tillfällen faktiskt det har ju varit en hel del tv- program på tv jaa och med (.) där dom funderar på (.) får
barnen verkligen så här bra som vi tror eller som man tror för vi är väl inte så säkra på att vi tror vi som
jobbar står på golvet och jobbar med dä
(paus) ähh jovisst säkert ibland men i det hela (.) gör vi verkligen dä får dom möjlighet att få utlopp för
dä dom kan (.) för ehh sina möjligheter
A = å dä är ju dä ja kan känna att vissa barn mår säkert bra med integrering medan andra
         [har
C     [inte gör dä

Att plocka bort alla elever i behov av särskilt stöd vore att gå till ytterligheter liksom det även vore att låta
alla elever vara med på sina villkor. Kommunerna har valfriheten att själva utforma sin verksamhet utan
att ta ansvaret för att det går bra för dessa elever. Kommunernas lösningar är bara vackra ord på pappret
men knappast så som det fungerar i verkligheten. Visioner om hur det borde vara men som det inte är.

6.1.6 Föräldrainflytande
Det är föräldrarna som har det sista ordet när det gäller integrering, liksom inskrivning av barn i särskolan.
Föräldrarna inser ofta inte vad som är det bästa för deras barn utan de ser bara vad de vill se och hur de
vill att de ska vara. Har man inte föräldrarna med sig och deras förståelse, är det oerhört svårt att få någon
insyn i och att påverka situationen till det bättre för eleven. Det kan även ta tid för skolan att få en familj
att acceptera att deras barn är annorlunda.

B = jag kan tycka att föräldrarna kan ha lite väl mycket att säga till om för det är ju så ibland att de
tycker att det är jobbigt och vill inte riktigt förstå å då måste man faktiskt kunna visa på vad ehm
pedagogerna har pedagogisk kunskap å dom har mer att säga till om därför med bakgrund av psykologer
skolsköterska å så
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E = å det är ju dom som ändå avgör så det gäller att få dom med sig (.) att få dom att förstå och inse sitt
barns bästa

I många fall behöver hela familjen hjälp och inte bara det enskilda barnet. Den hjälp barnet får i skolan
blir oftast bara en temporär lösning för denne att klara av skoldagen liksom för läraren och klassen att
fungera under dagen.

B = jaa dä beror ju på (.) dä finns ju många av de här barna som skulle behöva ha hjälp mä hela sin
familj (ohb)
D = jaa får dom bara hjälp här så ändrar det ju ingenting utan hjälper dom ju bara för stun[den

6.1.7 Specialpedagogens roll och speciallärarens uppgift?
Specialläraren eller specialpedagogen arbetar med de barn som av en eller flera orsaker inte klarar av
undervisningen i en vanlig klass. Till dessa går oftast barnen korta stunder, vilket kan upplevas som ett
stressmoment för barnen, att å ena sidan gå i klassen och å andra sidan gå iväg. Hos
specialläraren/pedagogen bildar sedan dessa barn ofta nya grupper tillsammans med andra barn.

En önskan vore att kunna använda och utnyttja specialläraren/pedagogen mer, under en längre tid, så att
det blir till något regelbundet och sammanhängande för barnen. Dessutom borde det finnas fler
speciallärare eller specialpedagoger på skolorna.

B = där skulle man kunna utnyttja resurserna mer om man hade fler speciallärare om man hade svaga
barn och man då kunde arbeta mer tillsammans

6.1.8 Hur uppfattar eleverna integrering?
Elever som sticker ut ifrån mängden och som skiljer sig från andra känner oftast det och är tidigt
medvetna om det även om de inte alltid förstår på vilket sätt de är annorlunda och varför. När de är sex,
sju år kanske de inte tänker på det men när de kommer uppåt åtta, nio år kommer ofta frågan upp om
varför just de behöver extra hjälp och varför de har assistent. De märker även att de får annat
arbetsmaterial än den övriga klassen även om innehållet oftast är detsamma.

E = att barn som är integrerade är annorlunda (.) det vet dom å känner dom lika väl som dom andra i
klassen (.) man kan säga att man har en assistent i klassen men alla vet ändå varför klassen fått den

Det är viktigt att då vara ärlig och tala om för eleven i fråga varför just han eller hon har assistent även om
man inte kan gå ut till resten av klassen med det.

När det gäller andra elevers uppfattning om integrerade elever finns det de som vet att de ska ta väl hand
om de här barnen och som alltid bär det med sig, att de ska vara snälla och bry sig om. Tyvärr kan det bli
för stort ansvar för dessa elever och det är viktigt att inte ge dem för mycket beröm för att de alltid ställer
upp eftersom det samtidigt ger dem oerhört dåligt samvete då när de inte stannar.

H = dom måste få ledigt ibland också å ja då dom helt enkelt får fritt eller att man kanske kan fördela
ansvaret (.) inte minst när man ska ut på nåt (.) om dom ska på friluftsdag eller teaterbesök eller så (.) då
måste man hjälpa dom här hyggliga ungarna så att dom får vara som alla andra barn
G = dom måste känna att dom inte behöver vara så där genomsnälla
H = jaa det tror jag är väldigt viktigt (.) att det inte blir för mycket
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6.1.9 Kan man se en ökning av elever i behov av särskilt stöd? Är integrering en genusfråga? Spelar
klasstorleken någon roll? Hur ser framtiden ut?

Det har skett en markant ökning av barn i behov av särskilt stöd. För tio år sedan fanns det knappt några
barn klassade med koncentrationssvårigheter alls.

Pojkar kan kanske klara integrering högre upp i åldrarna än vad flickor gör eftersom flickor tidigare
mognar och växer ifrån barnsligheter och lek för att istället övergå till vuxen konversation, på exempelvis
raster, men i längden växer även pojkar till sig och då synliggörs skillnaderna.

G = jag tror också att när det gäller den sociala biten med särskoleintegrering att (.) å det är bara vad
jag tror (.) att killar klarar sig längre som integrerade än tjejer (.) eftersom tjejernas lekar tidigare
övergår till konversation (.) att gå omkring å prata (.) å det klarar inte en särskoleintegrerad

Stora klasser är definitivt ingenting för de barn som har svårigheter av olika slag. Somliga menar att
femton skulle vara en lagom stor grupp.

D = sen är det ju såhär å de ska man ju inte sticka under stol med stora klasser det är ju absolut inte
något positivt för dessa barn så att säga det är ju ännu mer problematiskt och svårare att handskas med
D = det är klart att det är lättare med en liten klass
B = jag kan känna dä och även om kostnaden blir större lönar det sig i längden eftersom dessa barn
kostar samhället i framtiden istället

C = joo det är ju så å ibland så har vi störande barn som faktiskt skulle må bättre av att vara i en mindre
grupp
D = men mindre klasser
B = femton säger dom ju är en ultimat grupp

När det gäller integrering av barn i behov av särskilt stöd i ett framtidsperspektiv kan man redan idag se
vilka barn som kommer att få det svårt i framtiden, vilket i sig är en skrämmande insikt.

C = det är väl en maktlöshet tycker jag som man inte har känt när man vet att man gör dom här barnen
illa och när man kan förutse redan på dagis dom här barnen och deras inställning till skolan och hur det
kommer att gå
C = sen kan jag känna ((hostning)) att vårt samhälle för alla eller för de här barnen som är
svagbegåvade för alla är ju inte normalbegåvade (.) å då ska man ha en gymnasieutbildning dom måste
se det som en oändlös tid med knappt godkänt och att få göra prov det ser jag som riskfyllt
B = förr fick man tillgång förr ja menar förr kunde man ju utbilda sig ja man gick på en praktisk linje (.)
och dom praktiska utbildningarna är ju lika teoretiska

6.1.10 Fördelar och nackdelar med integrering
Någonting som talar för integrering av alla barn är den sociala gemenskap som uppstår i en klass. Eleven
får förebilder som lär den hur viktigt det är att få lära sig så mycket den kan, även om de kanske inte då
förstår nyttan med det. En annan fördel är också att eleven kan klara sig bättre i samhället samtidigt som
man också kan vända på det och se på den sociala gemenskapen som en nackdel, eftersom den kan få
eleven att känna sig ensam om att vara annorlunda.

G = fördelen med att jobba integrerat med särskolebarn (.) är att det kan mycket väl visa sig att när de
blir vuxna kan de klara av att gå å handla å så (.) utan att de sticker ut som den där konstiga gamla
farbrorn eller att de blir lillgamla (.) det märks tydligt på dom som växt upp på institutioner

I = då kan man även vända på det å säga att det sociala även kan vara en nackdel (.) att de får känna sig
annorlunda än alla andra
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6.2 Resultatdiskussion
Ordet integrering kan betyda flera olika saker beroende på sammanhang. Trots detta är pedagogerna
överens om att integrering handlar om en skola för alla, där alla barn skall ha rätt till lika utbildning.

De intervjuade pedagogerna är även överens om att alla barn inte kan och inte ska integreras. Skolan
måste ta hänsyn till varje enskilt barn och varje enskild situation när det handlar om att avgöra en
integrering. Alla barn är olika och när det gäller integrering spelar även den övriga klassens varande in
liksom elevens ålder och eventuellt även elevens kön. Vissa menar att det är lättare att integrera ett barn i
en klass där flera elever är annorlunda än i en klass där alla verkar vara lika varandra. Frågan är om de
integrerade eleverna någonsin får känna sig duktiga

Jag håller med om att man måste sätta eleven i centrum och då kan man omöjligt följa de styrdokument
som faktiskt säger att alla barn ska integreras, eftersom vi människor är olika och unika var och en på sitt
sätt, vilket även gäller barnen. Man kan inte generalisera och säga att alla barn ska integreras, eftersom
man måste se till barnets bästa och för vissa barn är integrering det bästa alternativet medan andra barn
skulle må bättre av andra lösningar såsom mindre grupper, specialgrupper eller särskola.

Rent praktiskt löser man oftast en integrering genom att sätta in en assistent i klassen och/eller med
timmar hos speciallärare/specialpedagog. Det kan man också ifrågasätta om det inte är utpekande, att ha
en assistent hos sig, och om det är bättre än att gå tillsammans med andra barn i en mindre grupp. Många
gånger får inte skolorna tillräckligt med resurser i form av pengar till assistent eller tillräckligt med
timmar hos speciallärare/specialpedagog, särskilt inte i de fall då barnet inte är utrett och har fått en
diagnos. Detta gör att man också kan ifrågasätta integreringens vara eller icke vara eftersom det fungerar
bra för de elever som får resurser medan det kanske inte alls fungerar för de elever som bara ska klara sig
ändå.

Många av de elever som är integrerade känner och vet att de är annorlunda än sina kompisar liksom
kompisarna i klassen också vet det. Frågan är vad det gör för en elevs självförtroende, att känna sig
annorlunda. I detta fall spelar givetvis elevens handikapp in. Integrerade elever kan mycket väl få vara
med i klassgemenskapen men oftast är de ändå inte med på riktigt.

Det har skett en ökning de senaste åren, när det gäller elever i behov av särskilt stöd och man kan fråga sig
vilka de bakomliggande orsakerna är. Somliga påstår att klasstorleken är avgörande för elever i behov av
särskilt stöd och att mindre klasser är att föredra. Vissa menar också att integrering kan ses ur ett
genusperspektiv så till vida att pojkar klarar en integrering högre upp i åldrarna än vad flickor gör.

Fördelen med integrering är att eleven får någon att se upp till och som motiverar dem framåt, en social
gemenskap samtidigt som den sociala gemenskapen också visar på de skillnader som finns mellan den
integrerade och resten av klassen. Hur kommer det att bli i framtiden när det gäller skolan och integrering?
Pedagogerna ute på fältet är relativt eniga om att det måste till en förändring av något slag när det gäller
integrering, både när det gäller styrdokumentens utformande om barn i behov av särskilt stöd och
samhällets fördelning av resurser och satsningar på en framtida skola.
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7 DISKUSSION

7.1 Vad säger styrdokumenten?
FN: s barnkonvention (1995), skollagen (1998), läroplanen (Lpo94) kommunala och lokala arbetsplaner
har en gemensam uppfattning om att alla barn ska ha rätt till utbildning utan någon åtskillnad och att
hänsyn skall tas till elever i behov av särskilt stöd. Detta är något som även de verksamma pedagogerna
ute på skolorna är överens om liksom att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, eftersom vi inte
är lika, samtidigt som styrdokumenten också handlar om att tolka och att varje enskild skola kan tolka
dokumenten olika.

Många av pedagogerna ser dock styrdokumenten som vackra ord, visioner, av hur det skulle kunna vara,
men som det inte är. De känner att klyftan mellan beslutsfattarna och verkligheten ute på skolorna är för
stora. Dessutom påverkas situationen av det ekonomiska läget eftersom särskilt stöd i form av resurser
kostar pengar, pengar som skolorna inte har.

Eftersom skolorna inte kan säga nej till barn i behov av särskilt stöd innebär detta i praktiken att dessa
barn placeras i skolan utan att kunna erbjudas rätt resurser. Detta är precis så som jag också har uppfattat
situationen ute på skolorna: att tanken är god men knappast genomförbar i dagens skola. För att kunna
närma oss en likvärdig skola för alla med extra resurser till dem som kräver det, måste skolan utvecklas
ytterligare för att tillmötesgå dagens elever. Vårt samhälle förändras hela tiden liksom kommande
generationer och då kan inte skolan se ut som den alltid har gjort. Vi får inte tänka på hur det brukar vara
och hur vi brukar göra utan vi måste finna nya lösningar och blicka framåt. Dessutom måste den
ekonomiska situationen förändras. Samhället måste inse vikten av att satsa på skolan för det är ju där
morgondagens samhällsmedborgare och beslutsfattare formas.

7.2 En likvärdig utbildning?
Det är det som Haug (1998) är inne på när han talar om en likvärdig utbildning, att uttrycket rymmer flera
begrepp som i sin tur kan delas in i två olika ideologiska perspektiv, vilka är varandras motsatser. Han
menar att det handlar om att antingen anpassa eleven till skolan eller att anpassa skolan till eleven. I
dagens skola är det snarare samhällets än individens behov som avgör, vilket många forskare är överens
om (Atterström och Persson, 2000, Colnerud och Granström, 1993). Colnerud och Granström (1993)
poängterar just det att skolan gärna tillskriver eleven problem istället för att tvärtom se till skolans brister
och skolans möjligheter till förändring och att tillmötesgå eleverna. Trots att pedagogerna ute på skolorna
poängterar vikten av att se till individen i kombination med omgivningen.

Hur vill vi ha det i framtidens skola? Jag känner att skolan måste förändra sig och vi måste ta ställning till
hur vi vill ha det i framtidens skola när det gäller synen på elever i behov av särskilt stöd. Detta är även
Rosenqvist (2001) inne på när han framhåller att en ökad satsning på skolan skulle resultera i ett
ansvarstagande för de kommande generationerna och en grund för förverkligandet av en skola för alla. Jag
tror också att man måste satsa mer pengar på skolan istället för att, som idag, skära ner och spara in på
både läromedel och lärare. Klasserna ökar i storlek liksom elever i behov av särskilt stöd.

7.3 En skola för alla?
Är en skola för alla en ideologi eller en praktik? Emanuelsson (1992) menar att integrerad undervisning
inte har någon förankring i grundskolan eftersom elever i behov av särskilt stöd oftast avskiljs från den
ordinarie undervisningen när de erbjuds specialundervisning med assistent, hos speciallärare eller
specialpedagog, vilket motverkar en integrering. Detta är något som även pedagogerna ute på skolorna
bekräftar, att elever oftast avskiljs från den ordinarie klassen och undervisningen då de får
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specialundervisning och särskild hjälp, vilket indirekt segregerar dem och pekar ut dem från mängden. Jag
håller med om att det oftast är så som det går till om inte elever helt plockas bort och flyttas till särskilda
undervisningsgrupper. Det har fått mig att fundera på hur en integrering annars ska ske.

7.4 Vad innebär integrering och vad kan ett felaktigt användande av ordet integrering leda till?
Begreppet integrering är svårdefinierbart och i min undersökning framkom just pedagogernas svårigheter
att definiera detta begrepp, vilket kan bero på att det ofta används på ett felaktigt sätt för att istället
uttrycka de insatser och åtgärder som genomförs. Rabe och Hill (2001) menar att detta felaktiga
användande orsakar missförstånd som främst drabbar de människor som är i störst behov av hjälp.
Integrering handlar inte bara om att flytta eller inte flytta vissa elever utan i många avseenden kan en elev
känns sig lika segregerad mitt i en grupp som vid sidan av den. Integrerad undervisning i heterogena
grupper kräver noggrann planering av innehåll och arbetsformer eftersom syftet är att minska avvikelserna
mellan omgivningens krav och elevernas olika förutsättningar. Själv hade jag inte från början riktigt klart
för mig hur integrering definieras. Jag tänkte främst på integrering som att plocka in elever i en grupp.

7.5 Den specialpedagogiska modellen i teori och praktik
Den kanske främsta motiveringen till att göra en integrerad undervisning angelägen att eftersträva är,
enligt Rabe och Hill (2001), en demokratisk människosyn. Att avskilja vissa individer skulle samtidigt
innebära en förlust vad det gäller resurser och utvecklings-möjligheter. Alla bidrar på sitt sätt till
samhällets kollektiva gemenskap, vilket även de intervjuade pedagogerna påpekade och menade att det
vore att gå till ytterligheter att plocka bort alla elever i behov av särskilt stöd från den ordinarie
undervisningen liksom det även vore att låta alla elever vara med. Här skiljer sig forskarna och
styrdokumenten från de verksamma pedagogernas uppfattning om integrering. Pedagogerna motiverar
detta med att alla elever är olika och att man därför inte kan generalisera och säga att alla ska integreras
eftersom den formen inte passar alla. Vilka som integreras måste avgöras från situation till situation. Jag
ser en risk i att plocka bort alla störande elever och det är att vi får ett onaturligt samhälle, ett elitsamhälle
där det är normaliteten som avgör. Kommer vi så långt, tror jag definitivt att vi är ute på farlig is.

Enligt Emanuelsson (1992) kan inte en integrerad undervisning bli meningsfull om inte också
undervisningens innehåll och mål bearbetas. En elev med funktionshinder kan vara lika isolerad i en klass
som i en särskild undervisningsgrupp om inte eleven har påtagliga möjligheter till delaktighet i
meningsfulla arbetsuppgifter. För att det ska bli en möjlighet, krävs det att eleven får sina behov
tillgodosedda utifrån sina egna förutsättningar. Det finns inte heller någonting som stärker att elevens
situation nödvändigtvis skulle vara bättre i en särskild undervisningsgrupp skild från den vanliga klassen.
Detta påpekade även pedagogerna och menade att som lärare vet man egentligen inte vad man gör barnen
och om man gör rätt i att integrera.

Jag tror, precis som Ahlström m fl. (1986) att integrering varken kan ses som mål eller medel, utan att det
snarare är frågan om en process med inriktning på att stegvis minska klyftorna mellan omgivningens krav
och elevernas olika förutsättningar. Integrering är form och innehåll. Vad det handlar om är att förändra
förhållanden där målsättningen är att den gemensamma gruppen skall fungera bättre. Integrering kan inte
betraktas som en generell metod vilken löser handikapproblem, även om den är en metod bland flera
andra.

7.6 Att möta alla elevers olikheter – beredskap och ansvar
Om det i framtiden skall handla om ”en skola för alla”, enligt Alin- Åkerman (1997), beror helt enkelt på
om och hur elever och föräldrar kommer till tals och tar sitt ansvar eftersom det är föräldrarna som har det
sista ordet när det gäller barnen. Detta upplever pedagogerna som frustrerande då många föräldrar inte
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inser sina barns bästa och därmed inte tar sitt ansvar. De önskade att föräldrarnas roll tonades ner till
fördel för utbildade och professionella pedagoger. I ett yrkesperspektiv håller jag helt med pedagogerna att
det är bättre att kunnig personal i första hand tar ställning till vad som är bäst för varje elev eftersom
föräldrar ofta har svårt att acceptera att deras barn är annorlunda. Men i ett föräldraperspektiv skulle det
för mig vara otänkbart att inte själv ha det sista ordet när det gäller mina egna barn.

7.7 Elever i behov av särskilt stöd och elevintegrering i praktiken
Sandow (1994) är inne på att den specialpedagogiska verksamheten endast förändras genom att i ännu
högre utsträckning än idag integreras i skolans ordinarie pedagogik. Han motiverar detta med att på det vis
som specialpedagogers/speciallärares roll är utformad idag, legitimerar den en pedagogik som är
särskiljande. Det bekräftas av de intervjuade pedagogerna, eftersom den främst innebär att eleverna går
iväg från den ordinarie undervisningen, till speciallärare eller specialpedagog, även om eleverna sedan hos
denne bildar nya grupper tillsammans med andra barn. De intervjuade pedagogerna önskade också en
förändring av den specialpedagogiska verksamheten vilket skulle kunna ske genom att få använda och
utnyttja specialläraren/pedagogen mer, under en längre tid, så att det blir till något regelbundet och
sammanhängande för barnen samt genom tillsättandet av fler speciallärare eller specialpedagoger på
skolorna. Det tror jag också, att skolorna kommer att behöva fler speciallärare och/eller specialpedagoger
och att deras roll kanske borde vidareutvecklas och förändras efter dagens skola och dagens barn.

Skolverket (1998) framhåller att en ökad benägenhet till särskiljning från den vanliga undervisningen
också kan märkas i det faktum att allt fler elever får sin undervisning i särskolan trots att de inte uppfyller
de kriterier som ställs för en inskrivning i den skolformen. Gränserna för vad som anses vara normalt
snävas in. Detta påverkar i sin tur såväl den gällande elevens självbild som kamraternas sätt att förhålla sig
till dem som är i behov av särskilt stöd. Detta tycker jag är intressant för oavsett om en elev är inskriven i
särskolan eller integrerad i en vanlig klass, tror jag, och de intervjuade pedagogerna med mig, att de elever
som är annorlunda ändå känner att de inte är som andra, liksom kamraterna känner och vet det även om
det inte är uttalat. Frågan är då om det inte är bättre att gå i särskolan där alla är annorlunda och där det är
accepterat att vara annorlunda än att gå integrerad i en klass och ensam känna sig utpekad? Ahlberg
(1999) sätter huvudet på spiken genom att ta upp och synliggöra frågan om vilket sätt de barn som är i
behov av särskilt stöd ska inkluderas i gemenskapen och vilken gemenskap det handlar om.

Det är, enligt Emanuelsson (1983) viktigt att helhetssynen får en mer framträdande roll och att lärarna blir
uppmärksamma på att de genom sitt eget beteende, medvetet eller omedvetet, förmedlar ett mönster för
hur enskilda elever bör behandlas. Helhetssynen borde även omfattas av ett övergripande ekonomiskt
ansvar. De intervjuade pedagogerna betonar att olika instanser enbart betalar för sin del och att ingen
försöker att se till helheten och att hjälpa hela barnet, hela familjen vilket leder till ett kortsiktigt tänkande
och en tillfällig lösning på ett mycket större problem. När det gäller ansvarsfrågan menar Teveborg (2001)
att ansvaret delas mellan staten och kommunen genom styrdokument medan Arte och Berglund (1985)
snarare hävdar att ansvaret är gemensamt för hemmen och skolan och att samverkan kring eleven är
viktig.

Specialpedagogiska åtgärder behövs inte bara för dem som har ett handikapp utan också för många andra
(Rabe och Hill, 2001) och Emanuelsson (2001) framhåller att specialpedagogen inte ensam kan lösa
skolans problem. Därmed är inte sagt att arbete med särskilda undervisningsgrupper är helt förkastligt utan
det kan visa sig vara det enda möjliga trots att det inte är det önskade. Att överföra en elev från en
undervisningsgrupp till en särskild undervisningsgrupp av något slag, får aldrig innebära att arbetslaget
lämnar ifrån sig eleven.
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7.8 Utredningars betydelse för resursfördelningen
Vad som också framkom under fokusgruppsintervjuerna var utredningars betydelse för specialpedagogisk
hjälp och för övriga resurser. Pedagogerna menade att många elever är integrerade i den bemärkelsen att
de är fysiskt närvarande men de får inte den hjälp som de skulle behöva som integrerade, på grund av att
resurserna helt enkelt inte räcker till. De barn som är utredda har större möjligheter till hjälp än andra
barn, även om de inte alltid får hjälp trots en utredning, eftersom det handlar om pengar och att svart på
vitt ha bevis på att man behöver hjälp. Det tycker jag är skrämmande, att diagnoser ska behöva komma till
för att barn ska få hjälp. Alla dessa barn som inte blir utredda då?

De resurser det handlar om är oftast personliga eller klassassistenter som arbetar tillsammans med barnet i
eller utanför den vanliga undervisningen. I de fall då skolorna av ekonomiska eller andra skäl inte får
resurser i form av assistenter blir det upp till den enskilda läraren att hjälpa dessa elever. De intervjuade
pedagogerna menade att det då handlade om att ”gå på knäna, hänga i takkronorna, krypa på golvet och
vända sig ut och in” för att klara tillvaron, så att det blir en dräglig miljö för barnet.

Enligt pedagogerna är det dessutom lättare att få hjälp till och att hjälpa fysiskt handikappade barn än de
barn som lider av psykosociala problem eftersom fysiska handikapp är väl förankrade i samhället. Tyvärr
är det just psykosociala problem som tenderar att öka inom skola och barnomsorg. Pedagogerna betonar
också vikten av att hjälp sätts in i ett tidigt stadium, för att ge barnen bättre förutsättningar att klara av
tillvaron och utvecklas i rätt riktning.

7.9 Vad innebär åtgärdsprogram och när upprättas de?
Kring alla barn i behov av särskilt stöd skall det enligt Lpo94 upprättas åtgärdsprogram, vilka har till
uppgift att beskriva elevens nuvarande situation och tänkta åtgärder för att stötta barnets utveckling. Dessa
åtgärder blir sedan en sak för såväl hemmen som för skolan att gemensamt ta ansvar för, vilket skolan
oftast gör med hjälp av assistenterna. Det är dock lärarens ansvar att ett åtgärdsprogram upprättas vilket
jag kan känna, som blivande lärare, är svårt att ytterligare ta på sig uppgifter utöver själva undervisningen.
Det jag känner är att det ställs högre krav på lärare idag och på deras kunskaper. Det är inte längre
ämneskunskaperna som står i centrum utan snarare lärarens personliga lämplighet och sociala kompetens,
vilket är något som även Carlgren och Marton (2001) framhåller.

Genom detta arbete kan jag konstatera att medan styrdokument har en klar uppfattning om att alla elever
ska integreras i skolan, ställer såväl forskning som verksamma pedagoger sig mer tveksamma till om
integrering verkligen kan sägas passa alla. Integrering handlar snarare om en rad olika faktorer såsom
elevens personliga situation, vilket och hur stort behovet av särskilt stöd är, ekonomi i form av resurser, den
övriga klassens sammansättning och storlek, den integrerade elevens ålder och kanske även dess kön. Det
har inte forskats tillräckligt mycket inom detta område för att man skall kunna dra några större slutsatser
och kunna utvärdera integrering som form, utan ännu återstår flera års vidare bearbetning av denna
skolform.

7.10 Förslag på vidare forskning
Integrering av elever i behov av särskilt stöd har inte utvärderats i tillräcklig omfattning, vilket jag tycker
borde vara ett primärt område att vidare bearbeta. För att ytterligare plocka in en dimension av integrering
av elever i behov av särskilt stöd borde forskning även göras ur elev- och föräldraperspektiv. Hur ser
elever på integrering och vilken uppfattning har deras föräldrar av att det fungerar?
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Bilaga 1

Frågor att använda vid fokusgruppsintervjuer:

• Vad innebär integrering?

• Vilka barn kan behöva integreras?

• Hur hanterar man barn i behov av särskilt stöd i praktiken (stödinsatser)? Varför?

• Hur ser undervisningen ut i klasser med integrerade elever?

• Kan man se integrering som den ultimata lösningen för alla elever i behov av
särskilt stöd eller förekommer det situationer som kräver andra lösningar? Ge förslag på andra
lösningar.

• Finns specialpedagog/speciallärare på skolan? Vad har han/hon för uppgifter?

• Hur upplever ni (lärarna) integrering?

• Hur tror ni att eleverna uppfattar integrering? (såväl de integrerade som deras kamrater)?
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Bilaga 2

Transkriptionssymboler

Jag har valt att använda ett urval av de transkriptionssymboler som Sverker Lindblad och Fritjof
Sahlström använder i Interaktion i pedagogiska sammanhang (2001).

De symboler jag valt att använda är följande:

[ Samtidigt tal; t. ex. ”skog” överlappas av ”ja”.
A: sk[og
B:     [ja

(.), (paus) Paus på en halv sekund eller kortare, längre paus

understrykning Tal med stark betoning.

= Inget hörbart uppehåll mellan turer

((kommentar))Kommentarer, tilläggsinformation till vad talaren gör.

(ohb) Yttranden som hörs men där det inte går att fastställa vad som sägs. I vissa fall
också [ohörbart].

VERSALER Yttranden gjorda med förhöjd röst.

Dessutom bestämde jag mig för att återge intervjuerna med talspråk, dvs. att jag skriver som det låter utan
vidare hänsyn till det svenska språkets skriftspråksregler. Detta gäller såväl intervjuaren som de
intervjuade.


