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Sammanfattning 
Det övergripande syftet med detta arbete är att få kunskap om intentionerna till integrering av elever i behov av 
särskilt stöd. Arbetet bygger på en litteraturstudie samt kvalitativ empirisk del som innefattar såväl intervjuer som en 
enkätundersökning. Litteraturstudien visar att skolan historiskt sett successivt gått mer och mer mot en inkluderande 
verksamhet samt att det finns spår kvar av en syn där man ser eleven som bärare av problemet vid svårigheter i skolan. 
Den empiriska delen framhåller att skolans personal många gånger likställer specialpedagogikens praktiska resultat 
med det specialpedagogiska kunskapsområdet. Intervjuer och enkäter visar också att majoriteten av lärarna i 
undersökningen ser en framtid med ökad segregering. Resultatet visar på att de politiska intentionerna för skolan inte 
överensstämmer med den faktiska verkligheten. 
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1 Inledning 
Nedan kommer jag att beskriva mina erfarenheter och tankar som utmynnade i att jag valde 
göra ett arbete om integrering av elever i behov av särskilt stöd. Vidare beskrivs arbetets syfte 
och frågeställningar samt förklaringar av centrala begrepp som används texten. 
 

1.1 Bakgrund 
Under min egen skolgång har jag varit placerad i olika mindre grupper av en eller annan 
anledning. I mellanstadiet handlade det om en mindre grupp i matematik som samlades 
tillsammans med specialläraren i kartrummet. Vidare på högstadiet var det den då använda 
uppdelningen i allmän och skärskild kurs, vilken innebar att eleverna hade möjlighet att 
utvecklas i sin egen takt från sin egen utgångspunkt.  
 
När jag började på lärarutbildningen utgick jag från mina egna tidigare erfarenheter men fick 
snart kunskap om att man inte längre såg eleven som den som behövde ”ändras på”.1 Det som 
nu låg i fokus var undervisningsmiljön och hur den påverkade elevernas lärande. Under min 
VFU (verksamhets-förlagd utbildning) hade jag fördelen att hamna i en klass som troligtvis 
kan beskrivas som mycket stökig. Klassens lärare och assistenter hade många gånger fullt upp 
med att enbart hålla ordningen på en sådan nivå att undervisningen kunde genomföras.  
 
Ovanstående upplevelser fick mig att fundera över hur lämpligt det är att försöka inkludera 
alla elever i det ”stora” klassrummet. Den intention som visar sig nationellt bland annat 
genom att speciallärarutbildningen har tagits bort och att utbildningen till specialpedagog har 
kommit till. Fokus riktas mot rådgivande funktioner till lärare och skolans personal som i sin 
tur ska ersätta den enskilda undervisningen som specialundervisningen tidigare utgjorde. 
Klarar man av att anpassa undervisningen till varje elev i en klass på omkring 30 elever? 
 
Svaret på frågan är lika beroende av läraren som av sammansättningen av elever i klassen. 
Min uppfattning är att det troligtvis inte är möjligt med det utseende som skolans verksamhet 
har i dag. Med anledning av detta känner jag ett stort behov av att reda ut vilka intentioner 
skolan har angående inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 19f. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta arbete är att få kunskap om intentionerna till integrering av 
elever i behov av särskilt stöd. Jag avser först att definiera centrala begrepp som används 
frekvent i texten. Därefter följer litteraturgenomgången och den empiriska undersökningen. 
Syftet med undersökningen är att redogöra för lärares syn på integrering av elever i behov av 
särskilt stöd. Mina frågeställningar är följande: 
 
1. Hur ser den historiska bilden ut vad gäller integrering av elever i behov av särskilt stöd? 
 
2. Hur beskrivs integrering i styrdokumenten idag? 
 
3. Vilken syn har några lärare på specialpedagogik och integrering av elever i behov av 
särskilt stöd? 
 
4. Hur ser några lärare på skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog? 
 
5. Vilka föreställningar har några lärare om integrering i framtiden?  
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1.3 Begreppsförklaring 
 
Avvikande beteende 
Sociologisk term för beteende som bryter mot gruppens eller samhällets etablerade normer. 
Avvikande kan således allt beteende kallas som ligger längs skalan brottslighet - 
"excentricitet". Avvikande beteende förutsätter en föreställning om vad normalitet och social 
ordning innebär. Vad som identifieras som avvikande är därmed avhängigt av den 
samhällstyp eller gruppstruktur som bedömningen utgår från.2

 
En skola för alla 
Ett i samband med införandet av 1980 års läroplan för grundskolan lanserat begrepp. En skola 
för alla är en utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar 
för alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång. 3

 
Integration 
I skolsammanhang kom begreppet integration att användas i samband med införandet av 
grundskolan på 1960-talet. Integration innebar att den vanliga skolan skulle öppnas för barn 
från andra segregerade skolformer.4

 
Kompensatorisk undervisning 
Insatser i skolan i syfte att hjälpa socialt, ekonomiskt eller kulturellt missgynnade elever.5

 
Norm 

1. Rättesnöre, regel. 
2. Beskrivning av vad som är normalt till exempel för åldern (utvecklingsnormer).6 

 
Segregation 
Socialt, kulturellt, geografiskt åtskiljande av olika grupper eller kategorier av människor; 
termen kommer från beteckningen på den sydafrikanska rasåtskillnadspolitiken före 1990-
talet.7

 
Speciallärare 
Lärare som utöver sin utbildning som lärare för grundskola eller gymnasieskola har 
speciallärar- eller specialpedagogutbildning.8

 
Specialpedagog 
Lärare som genomgått specialpedagogisk påbyggnadsutbildning om 40-60 poäng efter 1990 
och avlagt specialpedagogexamen.9

 
 
 
 

                                                 
2 Nationalencyklopedin (http://www.ne.se ; 2005-03-24) 
3 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 7. 
4 Persson. Sid 8. 
5 Egidius, Henry (2000). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Sid 122. 
6 Egidius. Sid 163. 
7 Egidius. Sid 209. 
8 Egidius. Sid 227. 
9 Persson. Sid 10. 
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Specialpedagogik 
Läran om fostran och utformning av skolgång för barn som har svårigheter (på grund av 
förståndshandikapp, andra handikapp, läs- och skrivsvårigheter, beteendestörning eller 
långvarig sjukdom) att tillgodogöra sig undervisningen.10

 
Specialundervisning 
Undervisning avpassad för elever med olika slags handikapp såsom tal-, läs-, skriv-, 
räknesvårigheter, beteendestörningar och förståndshandikapp.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Egidius, Henry (2000). Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Sid 227. 
11 Egidius. Sid 227. 
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2 Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer jag att lyfta fram olika historiska tidsperioder för att visa på 
skolans syn på integrering av elever i behov av särskilt stöd. Vidare kommer jag att behandla 
intentionerna bakom denna integrering. I litteraturgenomgången diskuteras även åsikter kring 
tanken om den svenska skolan som integrerande och mångtydigheten hos begreppet 
integrering belyses. Avslutningsvis kommer jag att framhålla forskning kring synen på vad 
som anses avvikande. 

 

2.1 Historiska hållpunkter 

2.1.1 Folkskolans begynnelse 
Utvecklingen av skolans verksamhet startade 1842 i samband med införandet av folkskolan. 
Det var då som staten för första gången reglerade skolan för det ”vanliga folket” vilka 
innefattade till exempel bönder och köpmän. Tidigare ansåg staten att dessa lägre klasser inte 
var så prioriterade att man behövde ställa stora krav på deras utbildning att det krävde 
inverkan av de styrande. Anledningen till att man då ansåg att bland annat prästers och 
tjänstemens utbildning behövde styras och regleras uppifrån var att de tjänade folket, de hade 
med andra ord en position att se upp till. När folkbildningen flyttades upp till att regleras av 
staten ökade även dess ställning.12

 
Genom statens reglering och då samtidigt krav på vilka kunskaper samt vilken kunskapsnivå 
som var acceptabel framkom behovet att kunna hantera de, som av en eller annan anledning 
inte lyckades nå upp till dessa krav. Folkskolestadgan som utgjorde en grund för den nya 
folkskolan föreskrev att ett av sätten att lösa denna problematik var genom kvarsittning, vilket 
innebar att eleven i fråga fick gå om årskursen. De handikappade ansågs vara ett hinder för de 
övriga eleverna och ha en hämmande effekt på deras kunskaps-inlärning. För att frigöra de 
”vanliga” eleverna från detta hinder placerade man under 1950-talet de handikappade i 
särskilda klasser som till exempel skolmognadsklass, hjälpklass och synklass. Urvalet till 
specialklasserna utgick ifrån tester eller medicinska utlåtanden, en stor del av de tester som 
resulterade i avskiljning från det allmänna klassrummet var intelligenstester. Under 
folkskolans tidiga dagar användes en normativ elevsyn, vilket innebär att man kontinuerligt 
jämförde elevernas utvecklingsnivå mot en tidigare bestämd utvecklingskurva som man ansåg 
vara den normala, en norm. 13

 

2.1.2 Ett inlärningspsykologiskt perspektiv 
Under 1950-talet började man frångå de tidigare tankarna om att det var medicinska problem 
som orsakade att vissa elever inte kunde nå de kunskapsmål som man ansåg vara normala. 
Specialundervisningen fick ett inlärningspsykologiskt perspektiv. Detta innebar att man 
istället för att enbart fokusera på individen, fokuserade på den pedagogiska processen som 
lärare och läromedel i kombination med den miljö man vistades i utgjorde. Fortfarande 
belastades eleven för att inte kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett lämpligt sätt. 
Eftersom kraven på den pedagogiska utformningen av undervisningen inom skolan ökade 
mycket ökade också förväntningarna på lärarens utbildning. Detta visade på en kraftig brist av 
utbildade lärare som var kapabla att genomföra den undervisning som efterfrågades.  

                                                 
12 Hartman, Sven G (1995). Lärares kunskap. Sid 19f 
13 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 12f 
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Bristen medförde att det under 1960-talet framkom ett intresse för en ny pedagogisk teknologi 
i form av specialkonstruerade läromedel. Tron på de nya anpassade och specialkonstruerade 
läromedlen var så stark att de ibland ersatte läraren.14

 

2.1.3 Speciallärarutbildningen 
De större pedagogiska kraven ställdes i synnerhet på de lärare som arbetade i de 
specialpedagogiska klasserna där det utmynnade i att dessa lärare skulle ha en formell 
utbildning. Under 1960-talets första år startade en speciallärarutbildning som sträckte sig 
över ett års tid. Utbildningen var uppdelad i tre inriktningar Linje 1, Linje 2 och Linje 3 där 
Linje 1 var anpassad för de speciallärare som skulle arbeta inom grundskolan eller särskolan. 
De övriga två linjerna var anpassade för att utbilda hörsel- och talpedagoger respektive utbilda 
lärare till särskolans förskola och träningsklasser. Utbildningen bestod i huvudsak av kunskap 
kring diagnoser och då bland annat om hur de skulle ställas samt vilka undervisningsmetoder 
som var lämpliga att använda. De blivande speciallärarna fick även kunskap om vilka åtgärder 
som skolan kunde använda för att anpassa eleverna till ett liv i det dagliga samhället.15

 

2.1.4 Läroplansutvecklingen 
År 1969 kom det första resultatet av den långsiktiga läroplansutvecklingen som nu hade 
startat, Lgr 69. Den första läroplanen för grundskolan flyttade officiellt fokus från individen 
till den miljö som skolan skapade genom undervisningen, då man angav skolmiljön som en 
möjlig orsak till elevernas svårigheter att tillgodogöra sig kunskapen genom undervisningen. 
Lgr 69 rekommenderade en ökad integration av elever med handikapp i dom vanliga 
klasserna.16 Man talade om att integrationen skulle eftersträvas med utgångspunkt från att 
eleverna så långt det var möjligt skulle få undervisningen ”inom klassens ram”. 
 

En riktpunkt för undervisning av elever med skolsvårigheter är, att dessa elever så långt som 
möjligt bör gå i vanliga klasser. Behovet av individualiserad hjälp tillgodoses genom 
kompletterande och stödjande undervisning, samordnad med verksamheten i den klass, där 
eleven erhåller större delen av sin undervisning.17

 
Under 1970-talet ökade specialundervisningen kraftigt. Ökningen var inte enbart ett resultat 
av att försöka anpassa undervisningen till de individer som krävde detta för att kunna fungera 
i skolan. Denna kvantitativa förändring orsakades även av statens ekonomiska 
ställningstagande vilket innebar att möjligheterna att få bidrag till den specialpedagogiska 
verksamheten var goda. Trots den nya läroplanens önskan om att öka integrationen och 
statens underlättande på det ekonomiska planet blev utfallet inte det önskade, satsningen hade 
inte den effekt som staten hade förväntat sig. För att reda ut orsakerna till den förlorade 
effekten tillsatte regeringen en utredning om ”skolans inre arbete”, även kallad SIA.18

SIA framförde kritiska synpunkter på det specialpedagogiska arbetet. Man menade bland 
annat att det antal elever som fick någon form av specialpedagogiska insatser var så högt att 
man numera inte kunde anse att den specialpedagogiska verksamheten kunde betraktas ur sitt 
tidigare perspektiv, som speciell. Utredningen framhöll att då expansionen var så kraftig 
förlorade orden sin tidigare mening, undervisningen var inte längre speciell. Vidare framhöll 

                                                 
14 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv.Sid 13f 
15 Vernersson,. Sid 15 
16 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 16 
17 Skolöverstyrelsen (1969). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Sid 76 
18 Persson. Sid 16 

 - 7 - 



man att den ”specialpedagogiska metodiken” skulle finnas med i skolans hela verksamhet 
som ett redskap till ökade möjligheter för eleverna att tillgodogöra sig den kunskap som 
förmedlades, men att termen specialpedagogik endast skulle användas vid insatser av speciell 
art.19

 
Mot slutet av 1970-talet menade man att elever som hade svårigheter i skolan inte kunde få 
hjälp att kompensera dessa med enbart insatser inom skolan. För att åstadkomma positiva 
resultat var man tvungen att studera och vid behov förbättra elevens hemförhållanden. 
Samspelet mellan de olika miljöerna ansågs skapa en grund som kunde fungera som stöd för 
elevens utveckling. Under denna tidsperiod flyttades med andra ord återigen fokus på vem 
som ägde problemet med elevens svårigheter i skolan. Man talade nu om ”elever i 
svårigheter” till skillnad mot att man tidigare talade om ”elever med svårigheter”. Detta blev 
grunden till den samordnade specialundervisningen i den svenska skolan.20

 

2.1.5 Ett förebyggande synsätt 
I början av det nästkommande årtiondet kom en ny läroplan, Lgr 80. Det nya styrdokumentet 
fortsatte på den bana som de tidigare hade stakat ut, med inriktning på skolmiljön som en 
möjlig orsak till elevernas svårigheter i skolan. I Lgr 80 beskrev man stora förändringar för 
det specialpedagogiska arbetet i skolorna, en verksamhet som tidigare på många sätt befunnit 
sig på utsidan av den vanliga undervisningen. De lärare som tidigare arbetat med diverse 
specialklasser och kunnat lägga upp undervisningen på ett sätt som de själva ansåg lämpligt 
skulle nu få uppleva motsatsen. Nya direktiv som kom genom läroplanen påtalade att 
speciallärarna nu skulle integreras i arbetsenheterna så långt det var möjligt.21

 
Samtidigt som arbetssituationen förändrades radikalt för dessa lärare betonade Lgr 80 skolans 
ansvar för de elever man definierade som ”elever med svårigheter”. En av de former som det 
uttryckta ansvaret tog sig var att läroplanen nu till skillnad mot tidigare inte specificerade 
lämpliga undervisningsmetoder för specialpedagogisk undervisning. 22

Lgr 80 visade istället på att de elever som omfattades av den specialpedagogiska 
verksamheten skulle göra detta under kortast möjliga tid. Läroplanen fastslog också vikten av 
att skolan använde sig av förebyggande strategier för att minimera antalet elever som 
behövde särskild specialundervisning, till exempel i form av ett varierande arbetssätt.23

 
Om en elev får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att först prova, om skolans arbetssätt kan 
ändras. Man måste, när utbildningen planeras, möjliggöra ett varierat arbetssätt. Den frihet 
skolan har i resursanvändning liksom i metodik och val av stoff skapar goda förutsättningar för 
ett sådant förebyggande arbete.24

 
Genom att specialläraren fick en plats i arbetsenheterna ökade även deras rådgivande funktion 
i förhållandet till de övriga lärarna. Då skolans förebyggande roll angående elever med 
svårigheter ökade, krävde det i sin tur större kunskap av de lärare som tidigare inte varit 
inblandade i specialpedagogiken. Nu ställdes även krav på att dessa lärare skulle ha 
specialpedagogisk kunskap, för att de på bästa sätt skulle kunna hantera och förebygga de 
svårigheter som kunde uppstå i klassrummet. Detta krav på integrering av specialpedagogik i 
                                                 
19 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 16 
20 Vernersson Inga-Lill, (2002), Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, sid 16 
21 Vernersson. Sid 19 
22 Vernersson. Sid 19 
23 Persson. Sid 16 
24 Skolöverstyrelsen (1980). Läroplan för grundskolan, Lgr 80. Sid 52 
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den vanliga undervisningen resulterade i att det tidigare relativt ensamt stående pedagogiska 
arbetssättet nu blev en angelägenhet för alla lärare.25

 
I Lgr 80 framställdes inte specialundervisningen och den vanliga undervisningen som två 
separata delar av den undervisning som genomfördes i skolan. Denna läroplansutformning 
åstadkom en nedtoning av skillnaderna mellan de olika pedagogiska arbetssätten. Dock 
framhölls vikten av att eleverna så snart det var möjligt skulle returneras till det vanliga 
klassrummet, vid de fall där det fanns behov att driva separat specialundervisning.26 För att de 
lärare som inte tidigare hade någon form av specialpedagogisk utbildning inte skulle stå 
handfallna, erbjöds under implementeringsarbetet av Lgr 80 en fortbildningskurs under 
namnet En skola för alla. Reaktionerna på den erbjudna kursen var blandade, vissa kommuner 
genomförde inte utbildningen av en eller annan anledning.27

 

2.1.6 Speciallärarutbildningen läggs ner 
År 1988 lades speciallärarutbildningen ner. För att kompensera detta bortfall av 
specialpedagogisk kompetens använde man sig av den vid den här tidpunkten nya 
lärarutbildningen. Utbildningen erlades med kravet att den skulle innehålla motsvarande tio 
akademiska poäng specialpedagogik. Genom att ge lärarna en större specialpedagogisk 
kompetens var intentionen att de på egen hand skulle kunna hantera mindre problem. Denna 
utveckling av lärarutbildningen var också menad att underlätta samarbetet mellan de 
kommande specialpedagogerna och lärarna. Nu skulle svårigheter som tidigare resulterade i 
att eleven placerades utanför den ordinarie klassen hanteras inom den ordinarie 
undervisningen.28

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 19f 
26 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 16 
27 Vernersson. Sid 19f 
28 Malmgren Hansen, Audrey (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Sid 28 
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2.2 Intentioner kring integrering 

2.2.1 Från speciallärare till specialpedagoger 
Under 1990-talets första år startade en utbildning till specialpedagog med en kraftigt uttalad 
vetenskapsteoretisk inriktning. Syftet med den påbyggnadsutbildning på 60 poäng som 
resulterar i specialpedagogexamen är enligt Lärarutbildningskommittén förväntan att han/hon 
skall ha en central roll i dagens mål och resultatstyrda skola.29 30 I den centrala rollen är det 
meningen att specialpedagogen skall utföra ”kvalificerade pedagogiska uppgifter”, vilka 
innefattar kartläggningar, utredningar och klassrumsobservationer. Genom denna centrala roll 
skall specialpedagogen ha ett stort ansvar för rådgivning och samtidig ha en markerad 
anknytning till ledningen. Intentionerna är att specialpedagogen skall täcka in ett brett område 
genom att beakta såväl medicinska och psykiska som sociala och organisatoriska 
förhållanden. Kommitténs intentioner speglas i examensförordningen som finns under 
Högskoleförordningen.  
 
Examinationsordningen31 visar att specialpedagogens arbetsuppgifter är till största del 
administrativa, så som att genomföra utredningar och att vara rådgivare till kollegor i 
specialpedagogiska frågor. Enligt examinationsordningen skall en specialpedagog kunna: 
 

• Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i 
undervisnings- och lärandemiljöer 

 
• genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations-, grupp- och 

individnivå 
[...] 

 
• vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar samt för kolleger 

och andra berörda yrkesutövare.32 
 
När de studenter som utexaminerades under 1990-talet från den ovanstående utbildningen 
kom ut i skolverksamheten möttes de av de lärare som skulle ha fått en specialpedagogisk 
förstärkning av sin utbildning under slutet av 1980-talet. Med anledning av att den 
kompetenshöjningen inte genomfördes i praktiken arbetade dessa lärare under antagandet att 
den nu nya yrkeskåren, specialpedagogerna, skulle fungera och verka på samma sätt som de 
tidigare speciallärarna hade gjort. Reaktionen av denna kollision blev att lärarna upplevde 
situationen som mycket frustrerande eftersom de inte fick den hjälp och uppslutning av 
specialpedagogerna som de ansåg var den rätta. Resultatet av detta blev att klasslärarna 
förväntades att under den rådande lågkonjunkturen, med besparingar och annat som den förde 
med sig, undervisa och möta samtliga elever ”inom klassens ram”.33

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Utbildningsdepartementet (1999). Att lära och leda, SOU 1999:63. sid 194 
30 Malmgren Hansen, Audrey (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Sid 15 
31 Högskoleverket. Högskoleförordningens examinationsordning. (http://www.hsv.se ; 2004-11-17). Punkt 39 
32 Högskoleverket. Högskoleförordningen. Punkt 39 
33 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 20f 
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2.2.2 En skola för alla 
Den socialdemokratiska visionen om en samlad svensk skola som presenterades 1980 
innefattade begreppet en skola för alla. I denna skrift uttrycks begreppet som en utgångspunkt 
för de socialdemokratiska skolreformerna samt som ett uttryck för alla människors lika värde. 
Detta visar sig bland annat genom frasen: ”skolans verksamhet skall omfatta alla barn […] 
dessa ska finnas sida vid sida i skolor och klasser. För oss socialdemokrater är detta ett 
uttryck för alla människors lika värde.” 34

 
Persson lyfter fram tanken att debatten om en skola för alla kan ses som en spegling av frågan 
om samhällets utveckling. Frågan som ställs är hurvida skolan ska agera i syfte att ”värna om 
eliten som en garanti för en fortsatt välståndsutveckling” eller om dess syfte är att främja 
jämlikhet och demokrati, en skola för alla. 35

 
År 1994 samlades representanter för 92 regeringar samt ett antal internationella organisationer 
i Salamanca i Spanien. Syftet med mötet var att under temat ”utbildning för alla” diskutera de 
förutsättningar som krävs för att underlätta principen om en integrerad skola. Resultatet 
sammanfattades i ett antal punkter utformade som uppmaningar och påståenden. De inledande 
påståendena talar om barns grundläggande rätt till utbildning samt individernas unika 
egenskaper och att dessa skall tas till vara.36 De sista påståendena i den inledande delen visar 
tydligt på intentionerna med en skola för alla. 
 

”Vi tror och deklarerar 
 

[…] 
 
• att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 
• tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dessa behov. 
• att ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp 
ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger det 
flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – 
slutligen – hela utbildningssystemet.” 37 

 
I den engelska originalversionen av deklarationen användes ordet ”inclusion” för att 
tydliggöra att man inte enbart syftar på integrering i organisatorisk bemärkelse. Ordvalet visar 
att integrering är en rättighet som gäller alla barn oavsett brister och svårigheter.38 Ylva 
Johansson, dåvarande utbildningsminister, skrev: 
 

”Det är skolan som ska anpassas till eleverna, inte omvänt. […] vi kan aldrig nöja oss med att 
placera barn med funktionshinder i skolan, kalla det integrering och sedan hoppas på att det ska 
fungera. Istället måste vi aktivt och medvetet arbeta för delaktighet och jämlikhet, såväl i vårt 
eget land som i andra länder. […] alla berörda parter måste nu anta utmaningen och arbeta för att 
begreppet utbildning för alla verkligen innebär för alla, särskilt för dem som är mest sårbara och 
som har det största behovet.”39

 
 
                                                 
34 Persson, Anders (1994). Skola och makt. Sid 150. 
35 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 109f 
36 Atterström, Hans m.fl. (2000). Brister eller olikheter. Sid 10. 
37 Svenska Unescorådet (2001). Salamancadeklarationen. Sid 16. 
38 Atterström m.fl. Sid 11. 
39 Öhlmér, Inger (2001). Med eleven i centrum. Sid 28. 
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Med start 1993 drevs projektet HELIOS av medlemsstaterna i den Europeiska Unionen. 
Syftet med projektet var bland annat att studera möjligheterna för staterna att skapa ett 
fördelaktigt samarbete mellan de ordinarie skolorna och specialskolorna, samt att lyfta fram 
integrationsfrågan i ljuset. Med utgångspunkt från ett livslångt lärande arbetade man fram ett 
generellt förslag angående integration så väl i som utanför skolan. Resultatet av arbetet lades 
fram 1997 som en samling rekommendationer till medlemsstaterna. Rekommendationerna 
lade stor vikt vid individens rätt till att vara socialt delaktig och att ges samma förutsättningar 
som andra, oavsett funktionsnedsättningar. Medlemsstaterna menade att detta var 
förutsättningar för att en skola för alla skulle vara möjlig samt att detta måste gälla såväl i 
som utanför skolan. HELIOS-projektet lyfte speciellt fram utbildningens kvalité för att 
undvika att integreringen endast blev en fysisk handling, en placeringsåtgärd 40

 
Persson menar att man inom specialpedagogiken på senare tid har börjat ”anta utmaningen” 
att på ett kritiskt sätt studera under vilka förutsättningar behov av specialpedagogisk 
verksamhet kan uppstå. Han anser att detta är följden av debatten om en skola för alla. 
Persson lyfter också fram motsvarande debatt i USA och visar att den har en hårdare ton samt 
att förespråkarna för en inkluderande skola snarare upplevs har ideologiska än empiriska 
skäl.41

 
I dagens regerings vision om skolan uttrycks bland annat att det är en ”mänsklig rättighet att 
få gå i skolan” samt att ”alla barn har rätt till stöd för att kunna tillgodogöra sig utbildningen”. 
Man kan även läsa att ”2000-talet skall vara en skola för alla”. 42

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Brodin, Jane m.fl.(2004). Perspektiv på en skola för alla. Sid 131. 
41 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 28f 
42 Utbildningsdepartementet (2000). En skola för alla. (http://www.regeringen.se ; 2005-03-04).  Sid 5. 
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2.2.3 Presentation av styrdokumenten 

2.2.3.1 Skollagen 
Skollagen formulerar Riksdagens beslut om hur skolväsendet skall ordnas och under vilka 
förhållanden den skall genomföras. Första kapitlets andra paragraf är en så kallad 
”portalparagraf” vilket innebär att den ses som överordnad de övriga paragraferna. Denna 
paragraf som ska fungerar som vägledande för hela verksamheten betonar alla elevers lika 
värde och rätt till en likvärdig utbildning: 
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 
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.43

 
Vidare visar portalparagrafen på skolans tudelade uppgift som består av att förmedla kunskap 
och färdigheter samt att bistå eleverna i deras utveckling till medlemmar av samhället. 
Skollagen betonar att detta skall ske under demokratiska förhållanden. 
 

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. 
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö.44

 
Skollagen vänder sig till personer med ansvar för utformning och kontroll av skolans 
verksamhet och innefattar såväl förskoleverksamhet som grundskola och gymnasium. Under 
skollagen finns det olika förordningar som vidare realiserar det som är fastslaget i detta 
dokument. 
 

2.2.3.2 Grundskoleförordningen 
Denna förordning förmedlar Regeringens bestämmelser om vad som ska göras i grundskolan 
och vem som skall göra det. Grundskoleförordningen påvisar elevernas rättighet till 
medbestämmande i frågor som rör deras skolgång. Genom detta ökar möjligheterna till att 
elevernas skolgång kan anpassas till elevens egna förutsättningar. Skolan är skyldig att 
tillsammans med eleverna ta upp frågor som är av gemensamt intresse, enligt tredje kapitlets 
sjätte paragraf. 
 

I varje klass eller undervisningsgrupp skall eleverna ges 
tillfälle att tillsammans med läraren behandla frågor som är av 
gemensamt intresse för eleverna. Den närmare utformningen skall 
anges i arbetsplanen. Förordning (1997:599).45

 

                                                 
43 Utbildningsdepartementet, Skollagen, (http://www.rixlex.riksdagen.se ; 2004-11-29). 1 kap, 2§ 
44 Utbildningsdepartementet. Skollagen, 1 kap, 2§ 
45 Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen, (http://www.rixlex.riksdagen.se ; 2005-03-28), 3 kap, 6§ 
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Detta dokument ger en mer detaljerad anvisning om vad som skollagen åsyftar med att hänsyn 
skall tas till elever i behov av särskilt stöd. Formuleringen understryker även var detta skall 
utföras och att det krävs ”särskilda skäl” för att frångå detta, dock definieras inte vilka skäl 
som krävs.   
 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av 
specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand 
ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 
 
Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en 
särskild undervisningsgrupp.46

 
Under samma paragraf redogörs också för vilket förfarande som skall användas för att besluta 
om en elev ska undervisas i en särskild undervisningsgrupp. Bestämmelser om överklagande 
av beslutet redovisas under ett senare kapitel i förordningen. 
 

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens 
vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i en 
särskild undervisningsgrupp.47

 
Styrelsens beslut att en elev skall undervisas i särskild 
undervisningsgrupp enligt 5 kap. 5 § får överklagas hos 
Skolväsendets överklagandenämnd. Förordning (1997:599).48

 
Grundskoleförordningen riktar sig mot skolpersonal såväl som politiker och föräldrar. Söker 
man efter ytterligare realiserade bestämmelser hänvisar förordningen till läroplaner, 
kursplaner och lokala dokument. 
 

2.2.3.3 Läroplanen Lpo94 
Lpo94 riktar sig till föräldrar och verksamma inom skolverksamheten som har till uppgift att 
utifrån detta dokument tillsammans med eleverna konstruera undervisningen. Skolans 
uppdrag definieras enligt skollagens portalparagraf samt med en betoning av anpassning till 
livet i samhället. 
 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den referensram alla i samhället behöver.49

 
Kraven som ställs på verksamheten genom läroplanens ”mål och riktlinjer” är till stor del 
relaterade till anpassning till den enskilda individen samt respekterande av andra människors 
värde. 
 

Lärare skall 
• Utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  

[…] 
• Organisera och utveckla arbetet så att eleven 

− Utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga.50 

                                                 
46 Utbildningsdepartementet, Grundskoleförordningen, (http://www.rixlex.riksdagen.se ; 2005-03-28), 5 kap, 5§ 
47 Utbildningsdepartementet. Grundskoleförordningen, 5 kap, 5§ 
48 Utbildningsdepartementet. Grundskoleförordningen, 8 kap, 1§ 
49 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. sid 7. 
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Skolan skall sträva efter att varje elev 
• Utvecklar en förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, 
• Respekterar andra människors egenvärde,51 

 
Bestämmelserna om att elevernas samma rätt till utbildning oberoende av elevens bakgrund 
och erfarenheter kan följas genom de ovanstående styrdokumenten. Föreskrifterna 
konkretiseras i läroplanen till att visa hur läraren skall förverkliga dessa intentioner i sitt 
dagliga arbete tillsammans med eleverna.  
 

2.3 Forskning om integrering 

2.3.1 Kritik mot skolväsendet som integrerande 
Haug menar att den svenska skolans relation till samhället visar på en mängd dubbla budskap. 
Till en början kräver skolan att eleven måste prestera utifrån de mål som finns uppsatta i 
styrdokumenten. Sätter man det i relation till kravet att eleven endast behöver vara deltagande 
i skolans verksamhet för att få en plats i samhället, uppstår dessa dubbla budskap. Som grund 
för ovanstående antagande lyfter Haug bland annat fram en motsägelse mellan skollagen och 
1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet. 52 Lpo 94 talar om att skolan skall 
förmedla och visa på människornas lika värde samt framhålla solidaritet med de utsatta. 53 I 
kontrast till detta kan man läsa i skollagens tredje kapitel: 
 

Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. 
 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är 
utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. 

 
Barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan därför att de är döva eller hörselskadade skall 
tas emot i specialskolan54

 
Formuleringen i skollagen är ”helt klart segregerande”, menar Haug. Skolan är uppdelad i 
olika sektioner och vilken av dessa som eleven hamnar i är beroende av vad eleven antas klara 
av. Vidare talar Haug om att specialpedagogiken mycket sällan behandlas i samband med 
eller i reflektion till den ordinarie undervisningen. Utbildningen till specialpedagog är en 
separerad utbildning som bara till en liten del har studerats i relation till den ordinarie 
lärarutbildningen. 55

 
Under 1990-talets senare del framfördes krav genom olika rapporter, bland annat från 
Högskoleverket, att lärarutbildningen skulle fokusera mer på ”det generella”. Man menade att 
utbildningen behövde en starkare anknytning till läraryrkets livslånga lärande och ett mer 
vetenskapligt förhållningssätt. Persson anser att specialpedagogiken enbart genom sin 
befintlighet kan berättiga och till viss del framkalla åtgärder som i sin tur har en segregerande 

                                                                                                                                                         
50 Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. sid 14. 
51 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. sid 10. 
52 Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma. Sid 26 
53 Utbildningsdepartementet. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Sid 5 
54 Utbildningsdepartementet, Skollagen, (http://www.rixlex.riksdagen.se ; 2004-11-29). 3 kap, § 3 
55 Haug. Sid 28f 
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effekt på eleven. Genom att undervisningen som rör den specialpedagogiska problematiken 
ofta sköts av personal från specialpedagogiska institutioner eller liknande, betraktas denna 
problematik som något som bäst behandlas av experter på området. Med anledning av att 
undervisningen visar på de ordinarie lärarna som till viss del oförmögna att förmedla 
kunskapen om specialpedagogik, förmedlas ett budskap till eleverna. Detta budskap skapar en 
kultur som lyfter ut de elever som av en eller annan anledning befinner sig i den 
specialpedagogiska verksamheten.56

 
Malmgren Hansen framhåller klassrummet som en av de stora faktorerna till att begränsningar 
i lärande och utveckling uppstår. Bristerna relateras till ett för stort elevantal och avsaknaden 
av möjligheter att avdela mindre grupper som behöver en lugnare situation för att fungera 
optimalt. Hon visar vidare på att det ofta upplevs som om det är klassen som i första hand drar 
fördel av att en elev flyttas till en mindre grupp, vilket står i motsats till segregeringens syfte. 
I flera fall framstår läraren som initiativtagaren till att eleven tas ur klassen och flyttas till en 
mindre grupp. 57 Ett förfarande som man enligt Vernersson kunde betraktas redan i 
folkskolans tidigaste dagar, där ”onormala elever” ansågs hindra de övriga elevernas 
inlärning. 58

 
En annan av de faktorer som Malmgren Hansen tar upp är att arbetssättet har viss inverkan på 
elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen. Hon visar speciellt på att ett 
forskande arbetssätt där eleverna arbetar utan några fastare ramar drabbar bland andra de 
elever som har läs och skrivsvårigheter samt elever med utåtagerande beteenden.59 
Vernersson menar att antalet elever med dessa svårigheter och beteenden ökar inom skolan. 
Hon förklarar det med att skolan nu uppmärksammar dessa svårigheter i högre utsträckning 
än tidigare, vilket resulterar i att graden av diagnostiserade elever ökar. 60

 

2.3.2 Olika typer av integrering 
Begreppet integrering används i debatten kring specialpedagogik och undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd. Haug definierar begreppet utifrån det sätt som det vanligast tolkas i 
hans hemland Norge och troligtvis också i Sverige. Definitionen i sin ursprungliga mening 
relaterar till barn och deras boende- samt utbildningsmiljö, vilka skall utgöras av hemmet och 
den lokala skolan. Begreppet integrering är i sitt ursprung ett mycket öppet begrepp vilket kan 
rymma såväl en skolverksamhet med separata specialskolor samt en verksamhet där samtliga 
elever finns och undervisas i gemensamma klasser. Haug menar att definitionen under 
debattens utveckling har delats upp till att innehålla två skilda meningar som båda ryms under 
det ursprungliga begreppet integrering. 61

 

2.3.2.1 Segregerande integrering 
Den segregerande integreringen är den ursprungliga inriktningen inom specialundervisningen. 
I de flesta fallen är den lokala och den skolan inom kortast avstånd den mest lämpliga för 
eleven, dock finns det undantag. I vissa fall finns det elever med behov av särskilt stöd och 
hjälp, eleverna behöver då alternativ som är anpassade för att möta de svårigheter som dessa 

                                                 
56 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 98f. 
57 Malmgren Hansen, Audrey (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Sid 130. 
58 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 12f. 
59 Malmgren Hansen. Sid 131. 
60 Vernersson. Sid 24. 
61 Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma. Sid 19. 
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elever har. Alternativet kan i det här fallet vara att eleverna får vissa stödtimmar då en 
speciallärare sköter undervisningen utanför den ordinarie klassen och inriktar den speciella 
undervisningen mot de svårigheter som eleven har. Ett annat alternativ kan vara att eleven helt 
skiljs från den ordinarie undervisningen och placeras i en institution eller i särskola. Haug 
menar att detta kräver att det finns tillgång till sakkunniga eftersom de måste rådfrågas för att 
finna det mest lämpliga alternativet för eleven. Således innebär detta att det är de sakkunnigas 
värderingar och bedömningar som blir avgörande för vilket alternativ som passar eleven 
bäst.62

 
Vidare är Haug av åsikten att segregerande integrering visar på att tyngdpunkten i sättet att se 
på utbildning är att eleven skall tillgodogöra sig mesta möjliga mängd av ämneskunskap. I de 
fall som eleven tas ur den ordinarie undervisningen är målet att han/hon skall återföras till 
klassen och då kunna ”fungera på jämbördig grund” med dom andra eleverna. Genom det 
ovanstående begreppet identifieras eleven som ägande av problemet och att svårigheterna 
uppkommit genom bristfällig utveckling alternativt medicinsk eller psykologisk skada. 
Användningen av specialpedagogik i syfte att kompensera bristerna hos de enskilda individer 
som inte lever upp till den norm som anses normal, leder till att skillnaden mellan den 
ordinarie undervisningen och specialundervisningen blir mycket klar. Avskillnaden av 
specialundervisningen leder också till att det uppstår ett behov och en möjlighet till ökad 
professionalisering av området menar Haug.63

 

2.3.2.2 Inkluderande integrering 
Den andra av de två inriktningarna är den inkluderande integreringen, vilken trots att den 
ligger under samma övergripande begrepp som den tidigare segregerade inkluderingen så är 
skillnaden mellan dessa stor. Tyngdpunkten för den inkluderande riktningen, anser Haug, är 
att man ser till elevernas sociala miljö. Det är med andra ord inte längre den enskilda eleven 
som är ägaren av de svårigheter som uppstår i lärandesituationen. Man anser att ägarens 
ansvar är flyttat till den sociala miljö som uppkommer i lärandesituationen. Detta innebär att 
det är skolan som till största del är ansvarig och ägande av svårigheterna, dock utgör eleven 
en del av lärandesituationen. 64

 
Genom att elever oavsett förutsättningar eller förmågor vistas och får arbeta i en miljö utan 
segregering ökar man möjligheterna för dessa elever att kunna fungera och deltaga i 
samhället. Anledningen till att elevernas möjlighet till en god samhällsintegration ökar anses 
vara att de då redan från tidig ålder fått uppleva och acceptera att individer är olika i många 
avseende. Olikheterna ska finnas med bland de upplevelser som eleverna dagligen befinner 
sig i. Vidare menar Haug att skolan skall behandla skillnaderna genom att skapa en 
undervisning som är anpassad för ”alla elever i samma skola och i samma klassrum”. Genom 
detta skall skolan framhålla alla elever som likvärdiga och verksamheten skall också utformas 
på ett sätt som uppfattas som likvärdigt för samtliga elever. 65

 
Inom den inkluderande integreringen finns det inte något behov av specialundervisning. 
Anledningen är att elevernas undervisning är individuellt anpassad till den grad att den låter 
eleverna komma så långt som det är möjligt utifrån de förutsättningar som finns. När man 
lyfter bort det kompensatoriska angreppssättet medför det att det blir irrelevant att dela på de 
                                                 
62 Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma. Sid 20f. 
63 Haug. Sid 21. 
64 Haug. Sid 21f. 
65 Haug. Sid 22. 
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tidigare ofta skilda delarna inom undervisningen, specialundervisningen och den ordinära 
undervisningen. Lärarna skall nu även besitta kunskaper för att kunna hantera de situationer 
som tidigare föll inom den specialpedagogiska verksamheten. ”I princip ska alla lärare ha 
tillräckligt med kunskaper för att kunna undervisa alla barn”66

 

2.3.2.3 Att förutsätta segregering 
Tøssebro menar också att det finns vissa problem med den allmänna definitionen av 
begreppet integrering. Han visar på problematiken med att integrering definieras som att ”föra 
in något i en helhet” vilket då förutsätter att den eller det som skall införas, från början har 
stått utanför. Vidare framhåller han att definitionen istället bör utvecklas till att innefatta en 
förflyttning ”från nedvärderade miljöer till värdesatta miljöer snarar än in i en helhet”. 
Tøssebro visar också på den utveckling av integreringsbegreppet som ses i 
Salamancadeklarationens text genom valet av ordet ”inclusion”, på svenska inkludering. Han 
menar att denna utveckling även kan visa på ett skiftande perspektiv. Integrering visar på 
behovet av förändring hos den eller det som ska integreras i den fasta helheten. Inkludering 
signalerar däremot att det är båda parter som ska genomgå en förändring för att tillsammans 
skapa en gemensam helhet med plats för alla. 67

 
Tøssebro betonar indelning av integrationsbegreppet i fyra olika delar. 68

 
• Fysisk integrering innebär att det inte finns några fysiska hinder för individerna att 

mötas. Det finns till exempel ingen segregation mellan olika bostadsområden, ingen 
indelning fysisk indelning mellan individer med funktionshinder och individer utan. 

 
• Funktionell integrering. Denna integreringsform rör de funktioner som samhället 

erbjuder i form av kollektivtrafik och olika inrättningar som till exempel badhus med 
mera. 

 
• Social integrering handlar om den personliga kontakten mellan individer med och 

individer utan funktionshinder. Kontakten innefattar såväl det sociala samspelet som 
individens upplevelse av gemenskap. 

 
• Samhällsmässig integrering, rätten att delta i samhällets centrala delar. Alla ska ha 

samma möjligheter att delta i till exempelvis arbetslivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma. Sid 22. 
67 Tøssebro i Tideman, Magnus (red.)(2002). Handikapp. Sid 183. 
68 Tøssebro i Tideman. Sid 184. 
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2.3.3 Avvikelse och normalitet 
Enligt Foucault är det som man anser vara ”förnuft och oförnuft” knutet till den tid man 
befinner sig i. Definitionen är också beroende av hur samhället är konstruerat och även 
historien spelar in. Foucault menar att de förnuftiga besitter makten att genom sin användning 
av språket rättfärdiga handlingar som segregerar de oförnuftiga. Resultatet av denna 
maktanvändning kan i förlängningen resultera i att individer segregeras under antagandet att 
det kommer att leda till en bättre tillvaro för individen i fråga.69 Emanuelsson m.fl. menar att 
dessa teorier mycket väl kan spela in i vår förståelse av specialpedagogikens problematik. I 
dagens skola finns det både elever i och utan behov av de specialpedagogiska åtgärder som 
verksamheten kan tillhandahålla. Gränsen mellan eleverna består av en socialt konstruerad 
miljö vars konsekvenser vi inte utan svårigheter kan överblicka. 70  
 
Börjesson framhåller också behovet av att ställa individen mot samhällets struktur och dess 
politiska normer för att avvikelse ska kunna skapas. Vidare pekar han på samhällets besatthet 
att finna de avvikande och att korrigera individerna så att dom passar in i den normala 
kulturen. De professioner som har varit tillskrivna makten att avgöra vilka individer som ska 
anses vara normala inom skolan har till stor del bestått av representanter från medicin och 
psykologi. 71 Emanuelsson m.fl. menar att professionsutövarna många gånger har större 
inflytande i avgörandet om hur eleverna ska behandlas och placeras än vad lärarna själva 
har.72

 
Att normer skapas i relation till den miljö de används i visar även Ahlström m.fl. på. Han 
lyfter fram skolans vardag där verksamheten har normalitet som utgångspunkt. Miljöns 
betydelse visar sig genom att det som anses normalt varierar mellan olika skolor, vilket 
följaktligen innebär att även det som är avvikande varierar i samma utsträckning.73  
Börjesson ser detta som att skolan i diskussionen om normalitet är sin egen referens och 
förväntas spegla samhället i avseende på sammansättningen av individer i klasserna. Genom 
att ge avvikande beteenden och handlingar namn i form av teoretiska termer betraktas dessa 
som en del av vetenskapen och på så sätt blir de utan större problem accepterade av vår 
”vetenskapstroende kultur”. 74 Börjesson knyter an till Foucaults teori genom att lyfta fram 
det vetenskapliga språket som en av de avgörande faktorerna för att legitimera skolans 
avvikelser. Han menar att avvikelserna bör behandlas i ett vardagligt perspektiv eftersom det 
är i den miljön som de anses vara problematiska och oönskade. 75   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Emanuelsson, Ingmar m.fl. (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området. Sid 114. 
70 Emanuelsson m.fl. Sid 114. 
71 Börjesson, Mats m.fl. (2002). Att arbeta med särskilt stöd. Sid 85. 
72 Emanuelsson m.fl. Sid 115. 
73 Ahlström, Karl-Georg m.fl. (1986). Skolans krav – elevernas behov. Sid 111. 
74 Börjesson m.fl. sid 92f. 
75 Börjesson m.fl. sid 94f. 
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3 METOD 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur de olika delarna i uppsatsen har utförts för att 
besvara syfte och frågeställningar. Inledningsvis visar jag på vilken metod som har använts 
samt hur insamlingen av data har genomförts. Vidare presenteras urvalet av informanter samt 
viss bakgrundsfakta om dessa. Nästa del innehåller genomförandet av arbetets empiriska 
avsnitt, följt av de etiska aspekter som jag beaktat under intervjusituationen. Slutligen redogör 
jag för det sätt jag har analyserat mina insamlade data, samt en diskussion för att reflektera 
över det arbetssätt jag har valt.  
 

3.1 Val av metodlitteratur och metodansats 
För att skapa mig en bild av de olika metoder som kunde vara lämpliga för mitt arbete 
användes referenslistorna i tidigare skrivna uppsatser och examensarbeten. Jag valde att 
använda mig av referenslistor för att på ett enkelt sätt att få en överblick av den litteratur som 
finns att tillgå till såväl litteraturgenomgången som den empiriska delen. Jag fick också 
litteraturtips av mina handledare. 
 
Vanligen skiljer man på kvantitativa och kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna utgår 
ifrån en förutbestämd uppfattning om vilka svarsalternativ som kan väntas på 
undersökningens frågeställningar.76 Dessa metoders uppgift är att besvara kvantifierbara 
företeelser, så som till exempel hur många av de som arbetar som lärare innehar lärarexamen 
eller hur många elever det går i varje klass i genomsnitt. 
 
Kvalitativa metoder handlar om att upptäcka variationer inom och relationer mellan de 
undersökta faktorerna. Metoderna inom detta område syftar alltså till att studera företeelsernas 
funktion till skillnad från de tidigare kvantifierande metoderna. Trost poängterar skillnaden 
mellan dessa metoder genom att jämföra de olika angreppssätten. 77

 
Detta innebär dock inte att jag skulle mena att sådana ”egenskaper” som kön, ålder och 
utbildning skulle vara ointressant, alls icke. Vad jag i detta sammanhang vill poängtera är 
skillnaden mellan att se på individen eller människan som en enhet eller att se på ”egenskapen” 
som enhet.78   

 
Med anledning av att jag har valt att undersöka de politiska intentionerna i förhållande till hur 
lärare ser på integrering av elever i behov av särskilt stöd, använder jag mig av en kvalitativ 
metod. Genom mitt val av metod vill jag spegla lärarnas tankar och erfarenheter som 
signifikativa i deras handlande och bemötande av eleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
76 Starrin m.fl. (1990). Kvalitativa studier i teori och praktik. Sid 54. 
77 Starrin m.fl. Sid 53. 
78 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Sid 48. 
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3.2 Urvalsprocessen 
För att samla in det empiriska materialet genomförde jag enskilda telefonintervjuer, ett 
fokusgruppssamtal och en mindre enkätundersökning med öppna frågor. Insamlingen av 
empirisk data i dessa tre olika steg grundar sig i att säkerställa att det finns tillräckligt med 
empiriskt material för att på goda grunder kunna komma fram till slutsatser. Eftersom 
telefonintervjuerna och den mindre enkätundersökningen inte var tillräckliga för att skapa 
dessa goda grunder gjordes även en fokusgruppsintervju, vilken behandlas ytterligare nedan. 
De sex informanter till de enskilda intervjuerna och enkätförfrågningarna valdes i mån av tid 
och möjlighet att delta. Bryman kallar detta urval för bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
informanterna hittas via redan kända personer och deras bekanta. 79

 
En fokusgruppsintervju skiljer sig på vissa punkter kraftigt från enskilda intervjuer. Bryman 
framhåller att denna form av intervju fokuserar på samtalet inom gruppen till större del än på 
samtalet mellan informanten och den som intervjuar. 80 Vidare poängterar han att 
intervjuarens roll är under denna intervju att behålla samtalet inom det område han/hon har 
för avsikt att studera, för övrigt är intervjuarens del i samtalet nedtonat. 81 
Fokusgruppsintervjun genomfördes med fem pedagoger från samma skola. Valet av 
pedagoger utgick från en redan tidigare bekant lärare på skola. Med hjälp av denna lärare togs 
sedan en grupp av pedagoger fram med intresse för ämnet, integration av elever i behov av 
särskilt stöd. Att informanterna arbetar på samma skola upplevdes inte som något problem 
eftersom jag har en kvalitativ metod och då fokuserar på informantens personliga åsikter till 
en stor del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sid 313. 
80 Bryman (2002). Sid 325f. 
81 Bryman (2002). Sid 331. 
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3.2.1 Presentation av respondenter 
Antalet informanter till den empiriska delen av arbetet blev totalt elva stycken. Jag 
genomförde en fokusgruppsintervju med fem pedagoger, två telefonintervjuer samt lämnade 
ut en enkät med öppna frågor till fyra pedagoger. Nedan följer en presentation av 
informanterna. 
 
Lärare 1: (Telefonintervju) 
Den första läraren är en 56-årig kvinna som har arbetat inom skolan sedan sin 
lågstadielärarexamen 1971. Hon arbetar som lärare för en klass i år tre på en landsbygdsskola 
med omkring 60 elever. Skolan ligger i södra Sverige. 
 
Lärare 2: (Telefonintervju) 
Lärare 2 är en kvinnlig grundskolelärare på 33 år. Hon har arbetat som lärare i 10 år och 
arbetar på en skola i södra Sverige med drygt 100 elever. Hon undervisar en klass med 
integrerade elever från år 3 och 4. Lärare 2 ingår också i fokusgruppsintervjun. 
 
Lärare 3: (Enkät) 
Den tredje läraren är kvinna på 38 år och har arbetet inom skolan i snart sju år. Hon är lärare i 
år fyra med utbildning som 1-7-lärare, men har tidigare arbetet med specialundervisning på 
samma skola. Skolan ligger i södra Sverige och har ett elevantal på mellan 400 och 500 
elever. 
 
Lärare 4: (Enkät) 
Lärare 4 är en manlig obehörig 34-årig lärare som har jobbat ett och ett halvt år som lärare på 
ett yrkesprogram i södra Sverige. Han utbildar sig nu till gymnasielärare inom det program 
han tidigare undervisade i. 
 
Lärare 5: (Enkät) 
Den femte läraren är 36 år och kvinna. Hon är specialpedagog sedan 2001 med grund som 
mellanstadielärare, har dock arbetat med specialpedagogiska arbetsuppgifter sedan 1998. Hon 
har tidigare arbetet inom grundskolans samtliga år men arbetar nu bland annat med vissa 
utbildningar inom kommunala vuxenutbildningen. 
 
Lärare 6: (Enkät) 
Den avslutande läraren är en kvinna och gymnasielärare på 29 år. Hon har arbetat som lärare i 
fem år och arbetar som ämneslärare på ett yrkesgymnasium i södra Sverige.  
 
Fokusgruppsintervju 
Den intervjuade gruppen bestod av tre lärare. Två stycken med ordinarie klasser samt en med 
en särskolegrupp. Vidare fanns också en speciallärare samt en elevassistent med. 
Gruppmedlemmarnas år inom yrket samt ålder varierade kraftig. Pedagogerna arbetar på en 
åldersintegrerad skola i södra Sverige. 
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3.3 Intervjuer 

3.3.1 Förberedelser och pilotintervju 
Innan insamlingen av data påbörjades gjordes en mindre intervju med en sedan tidigare 
bekant lärare som undervisar i grundskolan. Målet med intervjun var att skapa mig en bredare 
förförståelse för skolans syn på begreppet integrering och för att öva mig på att göra en 
intervju. Dom praktiska erfarenheterna som pilotintervjun var tänkt att ge fick den första 
intervjun svara för med anledning av svårigheter att till en början hitta informanter.  
 
Vidare bestod det förberedande arbetet inför intervjuerna av att färdigställa 
litteraturgenomgången till den grad att jag kände mig säker på de områden som den 
behandlar, vilket Trost också framhåller som nödvändigt. 82 I arbeten med en kvalitativ metod 
som använder sig av intervjuer för att samla in det empiriska materialet är det brukligt att 
använda sig av en intervjuguide. Guiden ska vara utformad så att den ger informanten och den 
som intervjuar möjlighet att föra ett öppet samtal, med intervjuguiden som bas. Trost menar 
att guiden ska vara uppbyggd av ett litet antal delområden som är så stora att de tillsammans 
täcker in projektets syfte. 83 Intervjuer utifrån en intervjuguide brukar kallas för 
ostrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna skickade jag också ett personligt brev84 till 
informanterna. 
  
Med anledning av min bristande vana av att genoföra intervjuer valde jag att använda ett antal 
mer fasta frågor. Den intervjuguide85 som jag använde hade delfrågor istället för delområden 
och var konstruerad för att även kunna användas som en öppen enkät. Tanken var att detta 
skulle fungera som stöd och för att försäkra mig om att jag fick svar på de frågor som arbetet 
behandlar. Genom detta val lämnade jag delvis den ostrukturerade intervjun och tog ett steg 
närmar den strukturerade, som baseras på ett antal frågor med fasta svars alternativ. Bell 
kallar detta mellanting för en fokuserad intervju86 och framhåller att man på så sätt kan 
utnyttja det bästa från båda intervjumetoderna. Hon menar att samtidigt som man får en viss 
garanti för att samtliga områden behandlas ger man också respondenten möjlighet att uttrycka 
det som är av vikt för honom/henne. Det som är av vikt för respondenten är dock inte alltid 
den information som intervjuaren söker. Vidare visar Bell på fördelen med den fokuserade 
intervjun och menar att det är möjligheten att i förväg ställa upp ramar och struktur för 
genomförandet. 87

 
Till fokusgruppsintervjun användes inga delfrågor på det sätt som till de enskilda intervjuerna 
och enkätförfrågningarna. Då denna intervju genomfördes efter dessa samt att jag sedan 
tidigare var bekant med en av informanterna kände jag att intervjun med fördel kunde 
genomföras utan förberedda frågor. Bryman framhåller fördelarna med att ge deltagarna ”fria 
tyglar”. På så vis har forskaren bättre möjligheter att hitta de åsikter och intressen som står 
deltagarna nära. Vidare lyfter Bryman fram forskarens huvudsakliga roll att styra in 
diskussionen mot det fokus som gäller för intervjun. Han ger dock rådet att vara försiktig i 
styrningen av diskussionen eftersom det som tillsynes är avvikande kan visa på något som 
intresserar deltagarna.88

                                                 
82 Trost Jan, (1997), Kvalitativa intervjuer, sid 48 
83 Trost, sid 47 
84 Se bilaga 1. 
85 Se bilaga 2.  
86 Kallas även Semi-strukturerad intervju (Se t.ex. Bryman. Sid 301.) 
87 Bell, Judith (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Sid 122f. 
88 Bryman, Allan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sid 331. 
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3.3.2 Genomförande 
Telefonintervjuerna genomfördes under kvällstid och sträckte sig mellan 30 till 45 minuter. 
Då de genomfördes över telefon fanns inte möjligheten att använda bandspelare utan jag fick 
förlita mig på mina anteckningar under intervjun. Kvale tar upp intervjun som ett samtal eller 
en berättelse där man med hjälp av språket når kunskap.89 Eftersom jag lade stor fokus på att 
anteckna, resulterade det i att samtalet vissa gånger bromsades. Intervjun började med ett 
allmänt samtal för att få igång den naturliga diskussionen. Jag valde att framhålla arbetets 
syfte snarare än de etiska aspekterna, som till exempel informantens avidentifiering, i arbetet. 
Anledning till detta var att samtalet inte skulle kännas för allvarligt och resultera i att 
informanten lämnade svar som var ”korrekta” istället för svar som speglade hans/hennes 
personliga erfarenheter. Informanten hade dock fått ta del av dom etiska aspekterna vid 
bokning av tid för intervjun samt genom att frågorna och medföljande förbrev skickades till 
informanten innan intervjun. Samtalet fortsatte med dom inledande frågorna90 såsom kön och 
ålder och fortsatte sedan med frågorna i turordning. 
 
Fokusgruppsintervjun genomfördes på skolan efter att eleverna gått hem för dagen. I samråd 
med min handledare hade tiden satts till 30 minuter. För att skapa en mindre formell stämning 
bjöd jag på fikabröd till kaffet under intervjun. Bryman pekar på de negativa effekter som en 
kraftigt strukturerad fokusgruppsintervju kan få. Han menar att spontaniteten minskas och att 
det i sin tur kan leda till att man går miste om ”sidospår som kan ge ny och oväntad 
information”.91 Som ovan intervjuare valde jag att försöka undvika ett strukturerat 
förhållningssätt under intervjun. I stället för att driva diskussionen vidare med frågor vid de 
tillfällen där det kändes naturligt försökte jag att istället låta avsaknaden av dessa fungera som 
en drivkraft. 
 

3.4 Analys 
Telefonintervjuer och enkäter 
Steg 1.  Det första steget i analysen bestod av att renskriva anteckningarna av 

intervjuerna samt genomläsning av det renskrivna. Tanken med genomläsningen 
vara att skapa en förståelse för hur informanten resonerade och då bättre förstå 
intervjusamtalet som en helhet. Vidare sorterades informationen in under 
frågorna i intervjuguiden92 samt under en rubrik kallad övrigt.  

 
Steg 2. Vid steg 2 togs enkäterna in i analysen. Svaren från denna empiriska del lades i 

ett gemensamt dokument. Informationen under respektive frågeställning lästes 
igenom för att hitta gemensamma nämnare i form av begrepp som kunde 
sammanfatta dessa svar. Vidare skapades kategorier utifrån de sammanfattande 
begreppen och den ursprungliga informationen sorterades därefter in under en 
lämplig kategori.  

 
Steg 3.  Det sista steget i analysen genomfördes inte i direkt anslutning till dom övriga 

stegen för att undvika att jag fastnade i tidigare tankebanor. Respektive kategori 
lästes igenom ytterligare för att göra en slutlig bedömning om informationen 
fanns under den mest lämpliga kategorin eller om det behövdes nya kategorier. 

 
                                                 
89 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid 46. 
90 Se fråga 1-6 i Bilaga 2. 
91 Bryman, Allan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Sid 335.. 
92 Se Bilaga 2. 
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Fokusgruppsintervju 
Steg 1. Intervjun transkriberades med bibehållna pauser, oavslutade meningar och så 

vidare. Vidare markerades varje informants uttalanden med en egen färg för att 
skapa en översikt av vilken/vilka som dominerade diskussionen samt för att se 
om det fanns något mönster i turordningen av svaren.  

 
Steg 2. I detta steg skapas stödord ur textmassan för att lättare se vad diskussionen rörde 

vid just det tillfället. Genom stödorden grupperades diskussionens delar under 
övergripande rubriker för att underlätta vidare analys. 

 
Steg 3. Det tredje steget sorterar innehållet i de övergripande rubrikerna i undergrupper. 

Dessa grupper används sedan för att sortera innehållet i en kronologisk ordning 
så att man kan se hur diskussionen utvecklas samt för att avlägsna dubbletter. 

 
Steg 4. I det avslutande steget sammanfattas informationen under respektive 

övergripande rubrik. Även informanternas turordning i diskussionen 
sammanfattas för att tillsammans med ovanstående ge en fingervisning om 
gruppen delar åsikterna eller om de endast tillhör en enstaka pedagog. 

 

3.5 Etiska aspekter 
Under arbetet har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer beaktats. Dessa består av åtta regler. Den 
första regeln framhåller att informanten ska få information om arbetets syfte samt att det är 
frivilligt att delta. 93 Detta har beaktats genom att informanten fått ta del av det skriftliga 
förbrevet94 till enkäten och/eller att de intervjuade fått informationen muntligt. 
 
Nästkommande tre regler innefattas av kravet om samtycke. Forskaren ska inhämta 
informantens samtycke till deltagande samt tillåta att denne själv bestämmer under vilka 
villkor han/hon väljer att delta. Vidare framhålls även att forskaren inte får använda sig av 
”otillbörlig påtryckning eller påverkan”.95 Genom att samtliga informanter själva fått ange en 
tid för intervju alternativt utrycka sin vilja till deltagande innan enkäten skickades ut anser jag 
att dessa regler har beaktats. 
 
Den femte och sjätte regel som Vetenskapsrådet tar upp är frågan om att bevara 
informanternas anonymitet i arbetet.96 Informanternas uppgifter, såväl transkriberade 
intervjuer som enkäter, identifieras enligt beteckningarna Lärare 1 till Lärare 6 i samtliga 
digitala filer. Vetenskapsrådet menar också att man som forskare bör underteckna ett avtal om 
tystnadsplikt angående etiska uppgifter om identifierbara personer. Något sådant avtal har inte 
ingåtts i större utsträckning en ett löfte från min sida om att avidentifiering i arbetet kommer 
att ske. 
 
Dom två kvarvarande reglerna behandlar nyttjandekravet. 97 Det innebär att de insamlade 
uppgifterna inte får användas till annat än det syfte och det enskilda arbete som informanten 
godkänt enligt tidigare regler. Även här har informanten genom ett löfte från mig försäkrats 

                                                 
93 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, (http://www.vr.se ; 2004-12-15) 
94 Se bilaga 1. 
95 Vetenskapsrådet. Sid 10. 
96 Vetenskapsrådet. Sid 12. 
97 Vetenskapsrådet. Sid 14. 
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om att insamlat material efter arbetets slut kommer att förstöras samt att det endast är jag själv 
som kommer att ha tillgång till uppgifterna under arbetet. 
 

3.6 Metoddiskussion 
Jag har medvetet valt att enbart behandla arbetets validitet under metoddiskussionen eftersom 
jag har svårt at se hur reliabiliteten kan vara en faktor i detta arbete. Trost definierar 
reliabilitet som att undersökningen ska kunna genomföras vid en annan tidpunkt och då ge 
samma resultat.98 Jag menar att eftersom arbetet behandlar individers personliga åsikter, deras 
livsvärld, kan man inte garantera att undersökningen ger samma resultat vid en senare 
tidpunkt. Snarare är det troligt att resultatet blir ett annat med anledning av att individerna 
utvecklar sina tankar och åsikter.  
 
Jag anser att metoden som valdes var den mest lämpliga eftersom jag ville undersöka hur 
lärarna såg på integreringen av elever i behov av särskilt stöd, jag ville som Kvale utrycker 
det ”ge en bild av den intervjuades livsvärld”. 99 Den största brist som jag ser i min metod är 
att antalet respondenter är relativt lågt.  
 
Om jag i framtiden ska göra liknande projekt kommer jag att försöka öka antalet 
respondenter, framförallt genom att lämna ut enkäter med öppna svar. Eventuellt även 
använda mig av mer än en fokusgruppsintervju. Fokusgruppsintervjun gav mycket 
information men det var svårt att ställa så öppna frågor att man inte styrde diskussionen. 
Framför allt i början av intervjun då det mest liknade enskilda intervjuer med en person i 
taget. En annan sak som jag upplevde som svårt var att avsluta diskussionen. Om jag någon 
gång ska göra en ny fokusgruppsintervju kommer jag att ”ta till i överkant” när det gäller 
tiden för att undvika att som i detta fall behöva avsluta diskussionen trots att det fortfarande 
framkommer relevant information. En annan sak som jag har reflekterat över är den kvinnliga 
majoriteten bland informanterna (80%). Jag ser inte könsfördelningen som någon absolut 
felkälla men är medveten om att utfallet kanske hade varit annorlunda med en jämnare 
könsfördelning. Till viss del kan detta också ge en anvisning om könsfördelningen inom 
lärarkåren. 
 
Urvalet av respondenter har varit skäl för ytterligare reflektioner. Svensson och Starrin tar upp 
relationen mellan respondent och den som intervjuar. Författarna lyfter fram åsikter som talar 
både för och emot god kontakt.100 Vissa informanter som jag har intervjuat har jag, enligt 
mig, haft god kontakt med genom att jag har träffat dom vid ett antal tidigare tillfällen. 
Svenson och Starrin visar på att för god kontakt med den man ska intervjua kan leda till att 
man som intervjuare blir så försiktig att det upplevs svårt att ställa de frågor man önskar. I 
intervjuerna upplevde jag visserligen en försiktighet, men inte på det sätt som författarna 
lyfter fram. Jag kände att försiktigheten kompenserade vissa av mina brister som intervjuare. 
Bland annat så uppstod pauser i samtalet, vilka man annars som ovan intervjuare ofta har 
svårt att hantera. Vidare kände jag också att samtalet fick ett ”flyt” eftersom man ibland 
träffade punkter från det privata livet, vilka gjorde att jag som intervjuare fick möjlighet att 
stanna upp och ta nya tag. 
 
 
 
                                                 
98 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. Sid 99. 
99 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Sid 36. 
100 Svensson, Per-Gunnar och Starrin, Bengt (red)(1990), Kvalitativa studier i teori och praktik. sid 73. 
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4 RESULTAT 
Resultatkapitlet redovisar de mönster som framträder sedan det empiriska materialet 
analyserats. Under presentationen av resultatet från fokusgruppsintervjun har jag för att belysa 
diskussionens centrala roll valt att inte ange vilken eller vilka pedagoger som har uttalat 
citaten. Avslutningsvis sammanfattar jag resultaten.  
 
 

4.1 Resultat av enskilda intervjuer och enkäter 

4.1.1 Specialpedagogik och specialundervisning 
Att definiera exakt vad specialpedagogik är, var det börjar och var det slutar, visar sig vara 
svårt.  
 

Jag har jättesvårt att på några få rader definiera det. […] Om jag skulle uttrycka mig så enkelt som möjligt 
skulle jag säga att specialpedagogik är att arbeta med elever i svårigheter och deras omgivning.  (Lärare 5) 

 
I vissa fall flöt definitionerna av specialpedagogik och specialundervisning ihop. Vad 
specialundervisningen innebar var informanterna överens om. Samtliga framhöll ökad 
anpassning till eleven som en av de största faktorerna. 
 

Undervisning som är anpassad efter elevens specifika behov. (Lärare 6) 
 
Denna elevanpassning visar sig genom att eleven i fråga får ökade resurser. Dessa resurser 
kan vara bland annat i form av en extra lärare men också i form av att gruppstorleken minskas 
eller att personalen får större insikt i den rådande problematiken. 
 

Man är i mindre grupp. Läraren +1-4 elever. Läraren får på så vis mer tid för varje elev. (Lärare 4) 
 
Målet med specialundervisningen varierar. I vissa fall läggs fokus på att eleven genom den 
extra undervisningen fullständigt ska kunna kompenseras för sina svårigheter. Målet är då att 
eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i det ”stora” klassrummet. I andra fall 
fokuseras på att eleven ska göra framsteg från den utgångspunkt och de omständigheter som 
råder. Informanterna representerade båda dessa inriktningar och ibland även en kombination 
av dessa. 
  

Att eleverna ska få godkända betyg, hitta studiestrategier, få den hjälp de behöver för att känna att de 
lyckas. (Lärare 6) 
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4.1.2 Speciallärare och specialpedagoger 
Uppfattningarna om den nya pedagogiska utbildningen som startade under 1990-talet är 
många gånger tvetydiga. Det råder ofta tveksamheter om vad som skiljer specialläraren från 
specialpedagogen samt vilka arbetsuppgifter de är tänkta att utföra. Vissa informanter 
uttryckte en uppfattning om att det inte var någon skillnad mellan dessa pedagoger. 
 

För mig är det inte någon skillnad. Jag anser att den som arbetar med elever som behöver hjälp ska vara 
utbildade specialpedagoger. Jag vet dock att många specialpedagoger handleder sk vanliga lärare för att 
vi sedan ska kunna hjälpa eleverna på ”rätt” sätt. (Lärare 6) 

 
Andra valde att lyfta fram följden av ett skiftande fokus vilket resulterade i skilda arbetssätt 
då specialpedagogerna ska arbeta med undervisningsmiljön i betydligt större utsträckning än 
vad speciallärarna gjorde. 
 

Det är många år sedan man slutade utbilda speciallärare. Då var fokus på eleven MED svårigheter. Man 
riktade insatserna enbart mot den enskilde eleven. Idag talar vi istället om elever I svårigheter. Detta 
innebär att man även måste arbeta med elevens omgivning så som skolmiljö, lärare etc. Det är vad en 
specialpedagog ska syssla med. (Lärare 5) 

 
Det fanns även informanter som pekade på såväl arbetssätt som att utbildningen skilde. Till 
exempel genom att lyfta fram specialpedagogutbildningens utseende i form av en påbyggnad 
på tidigare utbildning.  
 

Specialläraren har en bakgrund som lärare medan specialpedagogen kan ha olika bakgrunder som inte är 
anpassade för det år som hon ska arbeta i. […] Specialpedagogen har administrativa arbetsuppgifter … 
speciallärarens uppgift är att arbeta med barnen. (Lärare 1) 
 

4.1.3 Integrering av elever i behov av särskilt stöd 
I frågan om integrering av elever i behov av särskilt i det ”stora” klassrummet var 
informanterna eniga. Samtliga menade att en inkludering har såväl positiva som negativa 
sidor, då eleverna har olika behov. 
 

Alla elever och skolor ser olika ut. I en del fall är det säkert optimalt i andra fungerar det inte. (Lärare 2) 
 

När eleven mår bra av det, tycker jag att det är jättebra! Ibland får man ändå inse att vissa elever behöver 
mer lugn och ro för att fungera och då kanske man kan ha någon mix där eleven ändå har sin tillhörighet i 
en vanlig klass. (Lärare 5) 

 
Informanterna ansåg att skolan inte klarade av att följa de krav som styrdokumenten ställer 
upp angående inkludering av elever i behov av särskilt stöd. För att uppfylla dessa krav 
pekade informanterna i första hand på att det krävs mer resurser, i form av till exempel mer 
avpassade läromedel och lokaler. 
 

Skolan behöver eleverna för att få pengar, fler elever ger större klasser … det är en ond cirkel. (Lärare 1) 
 

Ingen hänsyn tas till behoven utan det är bara ekonomin som styr förutsättningarna. Mer pengar vilket 
skulle ge bättre avpassade lokaler, mindre barngrupper, mer avpassade läromedel och tid till förberedelse. 
(Lärare 3) 
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4.1.4 Hur kommer framtiden att se ut? 
Hur framtiden kommer att se ut om 10 år kan vi idag bara ana, men inget säkert veta. För att 
få en bild av hur framtiden kan komma att se ut när det gäller inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd bad jag informanterna berätta om sin framtidstro. Den första läraren hoppades att 
man inte skulle gå tillbaka till 1970-talets konstellationer med olika klasser. 
 

Jag hoppas att man kommer att satsa mer pengar på skolan så att man kan bilda mindre klasser. (Lärare 1) 
 
Lärare 2 hoppas att den rådgivande kunskapen kommer att öka och att antalet kanaler för att 
söka efter kunskap i också kommer att öka. Vidare hoppas hon på att det ska bli enklare att få 
rådgivning. Hon tror att utbudet av lösningar kommer att bli större. 
 

Jag tror att vi kommer att se lika många lösningar som det finns skolor. (Lärare 2) 
 
Den tredje läraren har inga förhoppningar om att det kommer att ske några ”avgörande 
förbättringar” utan att samhället kommer blir mer och mer segregerande. 
 

Vi är på väg mot ett ännu mer segregerat samhälle där ”bäste man vinner”. (Lärare 3)  
 
Lärare 4 tror och hoppas att skolan kommer att återgå till den tidigare strukturen med olika 
specialklasser. Han ser stora svårigheter med att anpassa undervisningen så att den passa alla 
elever. 
 

Om jag ska lägga min undervisningsnivå så låg att de som har svårt för sig ska kunna hänga med så 
kommer de som har lätt för sig att tappa intresset och vise versa. (Lärare 4) 

 
Undersökningens femte lärare tror att framtiden kommer att leda till ökad segregering och att 
normalitetsbegreppet kommer att bli snävare. Hon tror även att framtiden kommer att ge en 
ökad inskrivning i särskolan eftersom ”föräldrar tror, eller påverkas att tro att elever får bättre 
resurser där”. 
 

Ökade krav på elevers kompetens inom olika ämnesområden i kombination med besparingar inom skolan 
kommer att leda till att elever inte ”håller måttet”. Normalitetsbegreppet blir snävare. … jag tror alltså 
inte på en ökad inkludering även om jag önskar att det blir så. (Lärare 5)  

 
Den sista läraren lyfter fram samma frågor som Lärare 4. Hon menar att det är viktigt att man 
stimulerar de duktiga eleverna så att dom inte ”somnar”. Samtidigt framhåller hon att det 
troligtvis inte finns någon perfekt lösning på problemet. 
 

Jag tror att man kommer att gå tillbaka till nivå-gruppering av elever. … Återigen vill jag säga att eleven 
måste vara i centrum. (Lärare 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 29 - 



4.1.5 Sammanfattning 
Enskilda intervjuer och enkäter visar att: 

• Definitionen av specialpedagogik ofta flyter ihop med specialundervisningen. 
• Specialundervisning handlar om anpassning till eleven och är en fråga om ökade 

resurser.  
• Målet med specialundervisning är att eleven ska kompenseras och göra framsteg. 
• Lärarna har ingen klar bild över skillnaden mellan speciallärarens och 

specialpedagogens arbetsuppgifter och utbildning. 
• Informanterna anser inte att skolan med nuvarande resurstilldelning klarar av att arbeta 

inkluderande i den mån som styrdokumenten föreskriver. 
• Lärarna tror att segregeringen kommer att vara mer framträdande inom skolan om 10 

år.  
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4.2 Resultat av fokusgruppsintervju 

4.2.1 Pedagogernas syn på integrering 
Respondenterna anser att förutsättningarna är olika från elev till elev, det är därför mycket 
svårt att studera problemet ur ett generellt perspektiv. Integrering av elever i behov av särskilt 
stöd är beroende av såväl individen som ska integreras som den miljö denne skall integreras i. 
För att en integrering ska vara genomförbar krävs det även att hemmiljön är innefattad med 
anledning av att eleven ska ha en bra grund att stå på. Medvetenheten hos personalen är en 
viktig del av integreringsprocessen. Lärare måste genom sitt handlande visa att skillnader 
mellan individer inte är något negativt utan att det istället bör ses som en tillgång, den dolda 
läroplanen. Integrering är inget som sker lokalt i ett enskilt klassrum eller i en enskild klass, 
detta ”införande” av en individ måste vara förankrat i hela arbetslaget och även bland övrig 
personal. 
 

Det går inte att säga något generellt. Det viktigaste tror jag är att man har stöttning i varandra och i 
arbetslaget och att man är flexibel och öppen för nya lösningar som man försöker hitta utifrån det bästa 
för varje barn. För varje barn är ju olika och se möjligheterna med det där.  

 
Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att man skapar en miljö där alla elever känner sig 
trygga med alla vuxna. Oavsätt om det handlar om en ”snäll och bra klass” har även denna 
klass behov som är resurskrävande vilket ställer stora krav på personalen när en 
integrationsprocess läggs ovanpå detta. Det är mycket viktigt att klassen som eleven i fråga 
ska integreras i är följsam och har ett socialt beteende som är lämpligt för detta. Kraven ökar 
även på de övriga eleverna i klassen då de träder in i funktionen som ”kamratuppfostrare”, 
vilket också resulterar i att det suger energi ur eleverna såväl som lärarna. Det krävs även att 
skolans kvantitativa resurser möjliggör ett utrymme i verksamheten som tillåter denna 
process. Exempel på dessa resurser är personalen. Elevassistenter är en mycket viktig del i 
arbetet med integrering av elever med behov av särskilt stöd. Assistenterna ökar möjligheten 
att det finns vuxna så att det räcker till alla. Meningen är inte att assistenterna ska fungera som 
lärare, även om ökad lärartäthet i klasserna är positivt, vilket kan bli situationen om miljön i 
klassen inte är lämplig för integrationen. Meningen är att samtliga elever ska känna sitt eget 
värde och uppleva att de i så stor utsträckning som möjligt får den hjälp de känner sig behöva. 
 

Du kan inte vara ensam och klara av det. Oavsätt om du har en liten klass som är hur snäll som helst så 
har ju dom många behov, och det är resurskrävande. […] Det suger väldigt mycket energi ifrån alla 
även dom andra barnen. […] Alla i hela arbetslaget måste ju vara medvetna om det här och ta sitt vuxen 
ansvar. 
 

4.2.2 Styrdokumenten och verksamheten 
Informanterna lyfter fram dagens styrdokument som kraftigt betonar att läraren skall utgå från 
varje elevs förutsättningar och erfarenheter.101 För att genomföra undervisningen enligt 
styrdokumenten krävs följaktligen att denna sker i individuell form. Styrdokumenten upplevs 
ofta mer som politiska ställningstaganden, som om formuleringen är viktigare än innehållet, 
än som realistiska krav på dagens skolverksamhet. För att kunna närma sig läroplanens 
intentioner behövs i första hand mer tid att sätta sig in i vad styrdokumenten kräver så att man 
inte, som nu, tvingas göra det utöver det ordinarie arbetet. Vidare behövs tydligare 
styrdokument där det i mindre utsträckning åligger skolans personal att lokalt tolka vilka 

                                                 
101 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Sid 14. 
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ramar som skall gälla, då tolkningarna kan skilja sig mellan olika skolor och då motverka att 
skolan blir likvärdig.102

 
Det är ju orimligt att leva efter det. […] Det gäller ju även om du inte har en integrerade elever, alla är 
ju olika. I alla lägen i alla skolor att uppfylla detta, det går inte. […] Då skulle man ju ha individuell 
undervisning med varje elev. 

 
Pedagogerna menar att specialundervisningen kan fylla ett behov av ”lugn och ro” som i 
bland finns hos vissa elever, en möjlighet att byta miljö. Pedagogerna menar att speciallärarna 
tränar något speciellt men samtidigt finns då möjligheten att denna undervisning blir en 
avskild verksamhet, en speciell verksamhet. Det är viktigt att man skapar en 
specialundervisning som eleverna uppfattar som intressant och rolig, det ska vara något 
eftersträvansvärt. Accepterar man att alla är olika och har olika behov behöver inte 
specialundervisningen vara utpekande eller upplevas som negativt.  
 

Specialläraren gör ju något speciellt och det kan ju finnas och det kan ju finnas behov av att man tränar 
en viss speciell sak, men det är också lätt att det blir en speciell verksamhet. […] Det är ju viktigt att 
man har en sådan specialundervisning så att alla elever känner att det är kul att gå dit. […] Det ska vara 
något eftersträvansvärt. 

  
En åldersintegrerad skola har fördelen att klasserna inte är homogena på samma sätt som i den 
ordinarie skolverksamheten. I och med att eleverna integreras, i förhållande till ålder, redan 
från skolstarten gör detta att det är naturligt med en större förståelse för olikheter och 
avvikelser, vilka blir mer utmärkande i takt med att åldern ökar. 
 

4.2.3 Sammanfattning 
Fokusgruppsintervjun visar att: 

• Integrering är svårt att studera ur ett generellt perspektiv eftersom det är bundet till 
den elev som ska integreras. 

• Medvetenheten hos personalen är en viktig del av integreringsprocessen. 
• Det är viktigt att personalen skapar en miljö som är lämplig för integrering. 
• Det krävs att det finns resurser som skapar utrymme i verksamheten för integrering. 
• Dagens skola klarar inte att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den mån som 

styrdokumenten föreskriver. 
• Styrdokumenten bör realiseras för att säkerställa att skolverksamheten blir likvärdig 

samt att det bör avsätts tid för att sätta sig in i de krav som dokumenten ställer. 
• Skapa en specialundervisning som är intressant och rolig, något som är 

eftersträvansvärt. 
• Integrering i tidiga år ökar elevernas förståelse för olikheter och avvikelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Sid 6. 
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5 Diskussion 
I diskussionen kommer jag inledningsvis att diskutera de frågeställningar som jag fått svar på 
i litteraturgenomgången. Därefter diskuterar jag mina empiriska resultat. Avslutningsvis ger 
jag förslag på frågor för vidare forskning. 
 
 

5.1 Historisk syn på integration av elever i särskilda behov 
Under den svenska skolans 162 år103 har den strävat mot såväl segregerande mål som mer 
integrerande och inkluderande mål. I folkskolans början segregerades elever som ansågs vara 
till problem för de ”normala” eleverna. Segregeringen grundades ofta på medicinska faktorer 
eller intelligenstester.104

 
Under 1950-talet frångick man att fokusera på det medicinska. Man övergick till att istället 
betrakta den pedagogiska situationen, eleven sågs dock fortfarande som den som bar ansvaret 
för svårigheterna, man intog ett inlärningspsykologiskt perspektiv.105 Detta uppmärksammade 
att man då behövde förbättra kompetensen hos skolans pedagoger. Som svar på detta startade 
under 1960-talets första år bland annat utbildningen till speciallärare. Utbildningen bestod av 
tre linjer som var anpassade till var man sedan skulle undervisa, till exempel inom grund- och 
särskolan. Den läroplan som kom 1969, Lgr 69, var den första som officiellt angav den 
sociala miljön som en anledning till elevernas skolsvårigheter. 106

 
Perioden mellan 1950-talet och 1960-talet var de första stegen mot en mer inkluderande skola. 
Man lämnade successivt den tidigare uppfattningen om att problemen enbart låg hos eleven 
och valde att mer och mer se den sociala situationen som en möjlig anledning till 
skolsvårigheter. Att man under 1960-talet startade utbildningen till speciallärare anser jag ger 
en antydan om att det fortfarande var eleven som till största del ansågs vara ansvarig för de 
skolsvårigheter som denne hade, då specialläraren primärt arbetar med eleverna. 
 
I slutet av 1970-talet lades det som kom att bli grunden till den samordnade 
specialundervisningen. Man menade att elever inte enbart med hjälp av skolan kunde 
kompenseras för de svårigheter som fanns. Detta utmärktes av att man då talade om ”elever i 
svårigheter” till skillnad från den tidigare benämningen ”elever med svårigheter”. Detta 
tankesätt skilde sig från det tidigare genom att även se till elevens hemsituation.107

 
Med Lgr 80 flyttades speciallärarna in i arbetsenheterna och fick då en mer rådgivande 
funktion emot lärarna. Läroplanen framhåll också vikten av att arbeta förebyggande för att 
hjälpa elever som man definierade som ”elever med svårigheter”. I samband med införandet 
av Lgr 80 ställdes krav på att alla lärare skulle ha kompetens till att möta de svårigheter som 
kunde uppstå i klassrummet. Specialpedagogiken blev nu en angelägenhet för alla lärare. För 
att nå denna kompetens erbjöds lärarna en fortbildningskurs, vilken i vissa kommuner inte 
genomfördes av en eller annan anledning.108

 
 
                                                 
103 Beräknat från folkskolans start 1842 
104 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 12f. 
105 Vernersson, Sid 13. 
106 Vernersson, Sid 15f. 
107 Vernersson, Sid 19. 
108 Vernersson, Sid 19f. 
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Lgr 80 integrerade speciallärarna i arbetsenheterna och gjorde specialpedagogiken till en 
angelägenhet för alla lärare. Trots detta behöll man formuleringen ”elever med svårigheter”. 
Jag menar att detta kan ses som om man inte tillfullo var beredd att tillskriva den pedagogiska 
situationen ansvaret för de skolsvårigheter som vissa elever upplevde. När man 1988 lade ner 
utbildningen till speciallärare och menade att klassläraren tillsammans med rådgivning från 
specialpedagogen skulle ersätta denna, visade man tydligt att man hade kraftiga intentioner 
till en inkluderande skola. Sammanfattningsvis anser jag att man genom historien kan se att 
den svenska skolan har strävat mot en mer och mer inkluderande verksamhet.  
  

5.2 Dagens syn på integration av elever i särskilda behov 

5.2.1 Specialpedagogik 
Av de informanter som deltagit i undersökningen hade ett flertal en praktisk definition av 
begreppet specialpedagogik. De byggde sin definition på den del av skolans verksamhet som 
starkt förknippas med specialpedagogiken, nämligen specialundervisningen. Persson visar 
också på mönstret att specialpedagogik och specialundervisning används som ”synonyma 
begrepp” av verksamma inom skolan.109 Jag tror att en förklaring till detta kan vara att 
specialpedagogik ses som något som används vid sidan av den ”vanliga” pedagogiken samt 
att det är specialundervisningen som fysiskt ger uttryck för specialpedagogiken. Grunden till 
detta kan till viss del vara att lärarutbildningen skapar en segregerande kultur genom att 
förstärka synen på att specialpedagogik är något för experter utanför den ordinarie 
pedagogiken.110  
 
Att avgränsa var specialpedagogiken börjar och slutar inom pedagogiken är inte självklart. 
Persson definierar specialpedagogik enligt följande: 
 

Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att sköta pedagogiken då 
variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till.111

 
Jag anser att definitionen framhåller ett behov av en pedagogik som kan ta vid när eleverna 
förefaller göra avsteg från den norm som anses acceptabel. Genom beteckningen 
specialpedagogik urskiljer man dessa elever som några som kräver speciell behandling. 
 
Det empiriska materialet och litteraturen visar att denna behandling ofta är kompensatorisk 
och ska anpassa eleven till att passa in i den ordinarie klassen. Vissa informanter ser målet 
med specialundervisningen som en verksamhet för att ge eleven stöd med fokus på framsteg 
och utveckling från utgångspunkten. Var gränsen mellan den speciella och den ”vanliga” 
pedagogiken ska dras anser jag är en fråga som innefattar både det politiska klimatet och 
skolans ansedda behov hos den enskilda eleven. I enlighet med Foucaults teorier112 ser jag det 
som att det politiska klimatet avgör vilken norm som gäller för samhället och då också för 
skolans verksamhet, som i förlängningen har i uppdrag att förbereda eleverna för att ”leva och 
verka i samhället”.113 Utöver detta ställs även eleven mot en lokal norm som utgörs av 
eleverna i klassen samt eleverna på den lokala skolan. Ett exempel på en sådan norm kan vara 
att ett forskande arbetssätt skapar svårigheter för vissa elever i en klass, men kan fungera utan 

                                                 
109 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 57. 
110 Se kapitel 2.3.1 Kritik mot skolväsendet som integrerande. Sid 16. 
111 Persson. Sid 99. 
112 Se kapitel 2.3.3 Avvikelse och normalitet. Sid 19. 
113 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Sid 7. 
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problem i en annan.114 Med anledning av detta ser jag det som oerhört svårt, om det över 
huvud taget är möjligt, finna en generell gräns för vad som ska anses vara specialpedagogik 
då det är bundet till individen och situationen. 
 
Persson skriver att enbart genom att specialpedagogiken finns kan den rättfärdiga åtgärder 
som blir segregerande för eleven.115 Historiskt sätt har specialpedagogiken genom 
specialundervisningen använts för att skapa en bättre situation för klassen genom att avskilja 
de elever som ansågs störande, till att senare segregera elever för att ge extra hjälp och stöd 
till eleven i fråga. En av de stora markeringarna för en mer inkluderad skola är införandet av 
specialpedagogen. Genom detta är det, enligt Malmgren Hansen, meningen att 
specialpedagogerna ska arbeta genom läraren och på så sätt skapa ett mindre behov att 
avskilja eleven från undervisningen i det ”stora” klassrummet.116

 

5.2.2 Specialpedagogen 
Utbildningen till specialpedagog, som startade i början av 1990-talet, är en 
påbyggnadsutbildning som inte ställer några specifika krav på förkunskaper inom den 
verksamhet som man senare ska arbeta inom.117 Högskoleförordningens examinationsordning 
uppger visserligen att det krävs en lärarexamen men specificerar inte att det krävs en 
lärarexamen inom de år man har tänkt arbeta som specialpedagog. Dock ska examensbeviset 
visa vilken verksamhet utbildningen är avsedd för. Jag anser att följden av detta kan ses som 
ett problem eftersom det innebär att specialpedagogen eventuellt inte har någon tidigare 
erfarenhet inom de år han/hon kommer att arbeta inom, förutom de 60 poäng som ingår i 
specialpedagogutbildningen.  
 
Att det råder viss tveksamhet bland informanterna om vad som skiljer specialpedagogen från 
den tidigare specialläraren kan troligtvis relateras till brist på erfarenhet. Malmgren Hansen 
visar att ”de allra flesta” av de som deltagit i hennes undersökning, totalt 13 stycken, trodde 
att de skulle bli speciallärare när de påbörjade utbildningen till specialpedagog 1991. Hon 
menar att anledningen till detta är just att de saknar erfarenhet av specialpedagoger och deras 
arbetssätt.118 Jag tror att en bidragande orsak till att det finns brist på erfarenhet av 
specialpedagogernas arbetssätt kan vara att det fortfarande idag efterfrågas speciallärare. 
Vernersson menar att detta beror på att speciallärarna avskaffades innan skolverksamheten 
hade beredskap att möta de problem som finns i dagens skola.119 Den empiriska delen av 
arbetet lyfter fram resurser som en beredskap för att klara den integrering som övergången 
från speciallärare till specialpedagoger innebär. Resurserna som åsyftas är bland annat lärare 
och elevassistenter med en medvetenhet om vad integreringsprocessen innebär. För att 
integreringen ska fungera så bra som möjligt krävs att denna medvetenhet sträcker sig utanför 
det enskilda klassrummet till arbetslag och övrig personal. Jag kan inte säga att jag under min 
VFU har varit i kontakt med någon specialpedagog, däremot har jag vid ett flertal tillfällen 
varit i kontakt med speciallärare. 
 
 
 

                                                 
114 Se kapitel 2.3.1 Kritik mot skolväsendet som integrerande. Sid 15. 
115 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 99. 
116 Malmgren Hansen, Audrey (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Sid 16. 
117 Högskoleverket, Högskoleförordningen, Examinationsordningen, (http://www.hsv.se ; 2004-12-29), punkt 39 
118 Malmgren Hansen. sid 73. 
119 Vernersson, Inga-Lill (2002). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Sid 21. 
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Efterfrågan på speciallärare kan ha en organisatorisk grund men kan också vara av resultatet 
av att specialpedagogexamen kräver en tidigare examen som lärare. I vissa fall ställs även 
krav på ett antal yrkesverksamma år som lärare.120 Jag anser att en lärare under utbildningen 
och framför allt under de yrkesverksamma åren skapar läraren en identitet som i hög grad 
innefattar att direkt arbeta med eleverna. Denna identitet kan sedan göra det svårt att till stor 
del arbeta med rådgivande funktioner och den pedagogiska miljön, istället för att i första hand 
arbeta direkt med eleverna. Malmgren Hansen menar att denna identitet kan spela stor roll i 
specialpedagogens agerande eftersom yrket är relativt ”nytt och okänt”.121 Följden av detta 
kan då bli att specialpedagogerna söker ett arbetssätt som kan likställas med speciallärarnas, i 
fråga om undervisning av elever i behov av särskilt stöd, vilket motverkar den politiskt 
önskade utvecklingen. 
 

5.3 Avslutande reflektioner 
De politiska intentionerna för skolans verksamhet visar tydligt på en riktning mot en 
inkluderande skola. Redan i Lgr 80 betonades vikten av förebyggande arbete för att undvika 
att elever hamnar i skolsvårigheter, man tonade också ner synen på specialpedagogik och den 
ordinarie undervisningen som två separata delar.122 Senare kom den ovannämnda 
specialpedagogen som ytterligare en markering i den inkluderande riktningen. Malmgren 
Hansen visar på att det ofta upplevs som om det är klassen som i första hand drar fördel av att 
en elev segregeras samt att skolan genom att använda vissa arbetssätt kan skapa ett behov av 
specialundervisning.123  
 
I Lpo 94 står det att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov”.124 Arbetets empiriska del visar att informanterna inte anser att skolan klarar att 
inkludera elever i behov av särskilt stöd, i den mån som styrdokumenten föreskriver. 
Informanterna framhåller resurser bland de saker som krävs för att skolan ska kunna uppnå 
styrdokumentens mål. De tar upp resurser som elevassistenter och utbildning av skolans 
personal. Detta kräver att skolans ekonomi förbättras och att den neråtgående ekonomiska 
trenden bryts. 
 
Genom att denna konflikt uppstår mellan de politiska intentionerna för skolan och den 
faktiska verkligheten drar jag slutsatsen att dagens skola, som den nu är utformad, inte är 
kapabel att leva upp till den inkludering av elever som intentionerna avser. Denna slutsats 
visar sig även i lärarutbildningskommitténs slutbetänkande, Att lära och leda. 
 

Skolan förmår inte alltid att klara detta uppdrag, vilket medför att elever inte erhåller det stöd de har rätt 
till. Specialundervisningen ”tvingas” då att lösa differentieringsproblemen med att särskilja eleverna från 
den ordinarie verksamheten. De utbildningspolitiska och ideologiska intentionerna som återspeglas i de 
offentliga styrdokumenten kan således inte infrias.125

 
Om undervisning utanför den ordinarie klassen är positivt eller negativt kan man inte ge något 
generellt svar på. Frågan måste ses utifrån den enskilda elevens behov och erfarenheter, vilket 
bekräftas genom arbetets empiriska del. Informanterna ser således både positiva och negativa 
delar med sådan undervisning. Fokusgruppsintervjun lyfter fram en viktig synpunkt som är att 
                                                 
120 Lärarhögskolan, Specialpedagogutbildning, (http://www.lhs.se ; 2004-12-29). 
121 Malmgren Hansen, Audrey (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. Sid 74. 
122 Se kapitel 2.1.5 ett förebyggande synsätt. Sid 8. 
123 Malmgren Hansen. Sid 130. 
124 Utbildningsdepartementet (1994). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Sid 6. 
125 Utbildningsdepartementet (1999). Att lära och leda, SOU 1999:63. Sid 194. 

 - 36 - 

http://www.lhs.se/


skapa en specialundervisning som är eftersträvansvärd. Genom att denna verksamhet ges ett 
positivt utseende kan man undvika de eventuella negativa stämplar som elever kan uppleva 
när det skiljs från den ordinarie undervisningen. Den framtid som informanterna ger en bild 
av skiljer sig kraftigt från den utstakade riktning mot en inkluderande skola som de politiska 
intentionerna visar på. Informanterna ser en framtid med framför allt en ökad förekomst av 
nivågrupperingar och att normalitetsbegreppet kommer att bli snävare. Jag menar att denna 
bild åskådliggör behovet av en vidgning av normalitetsbegreppet snarare än en fysisk 
integration av elever i behov av särskilt stöd.  
 
Sammanfattningsvis kan man se att skolan ur ett historiskt perspektiv länge har arbetat mot en 
successivt mer och mer inkluderande skola. Dagens politiska intentioner i styrdokumenten 
angående inkludering av elever i behov av särskilt stöd skiljer sig från den faktiska 
verkligheten i skolan. Verksamheten arbetar till stor del utifrån tidigare mönster där man 
genom avskiljning avsåg att hjälpa elever med behov av särskilt stöd, och även i vissa fall 
avsåg att förbättra situationen för en klass genom att avskilja en elev. Specialpedagogiken ses 
fortfarande som en separerad del från den ordinarie pedagogiken. 
 
Jag anser att debatten om en skola för alla har kommit att till stor del handla om elevernas 
fysiska placering istället för att tyngdpunkten läggs på att skapa en miljö som accepterar 
mångfald. Dessa fysiska handlingar är vid vissa tillfällen metoder för att nå målet vilket 
kräver att skolans verksamhet är anpassad till de krav som ställs på den. Arbetet med att vidga 
normalitetsbegreppet bör få en högre prioritet såväl inom styrdokumentens intentioner som i 
den praktiska realisationen av dessa. Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett citat av Persson, om 
kravet på att lärare ska besitta specialpedagogisk kunskap, som jag anser visar på det tankesätt 
som såväl politiska beslutsfattare som skolans personal bör ha för att kunna mötas och skapa 
en skola för alla. 
 

Det kan emellertid ifrågasättas om det är riktigt att förstå detta slag av lärarkompetens som 
”specialpedagogisk”. Det rimliga är snarare att utgå från att lärare tillägnar sig sådana kunskaper i sin 
utbildning att det blir naturligt att betrakta alla elever som kapabla till fortsatt lärande men från olika 
utgångspunkter. Där med skulle prefixet ”special-” bli onödigt för att beskriva kompetensen.126

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter. Sid 102. 
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Förslag på vidare forskning 
Detta arbete behandlar integrering av elever i behov av särskilt stöd på ett övergripande plan. 
Ett förslag på vidare forskning är att studera de politiska intentionernas praktiska effekt på 
skolverksamheten, med avseende på till exempel klassrumsmiljön. Ytterligare ett område för 
vidare forskning kan vara att mer ingående studera utvecklingen av de politiska intentionerna 
för skolans specialpedagogiska verksamhet. Med denna studie menar jag en granskning av 
innebörden av dessa intentioner och i vilken grad de har styrt skolans utveckling. 
Avslutningsvis kan även detta arbetes frågeställningar studeras mer ingående var för sig.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Brev till pedagogerna 

 
Hej 
 
Jag heter Daniel Johansson och läser nu min sista termin på lärarprogrammet vid Linköpings 
universitet. Den sista kursen består av ett examensarbete på 10 poäng. Jag har valt att 
undersöka skolans syn på specialpedagogik, om den integrerar eller segregerar eleverna. 
 
Med anledning av ovanstående skulle jag uppskatta om Du ville ta Dig tid att svara på några 
frågor, vilka kommer att ligga till grund för arbetets empiriska del. Jag kommer vara den enda 
som har tillgång till svaren och efter att examensarbetet är slutfört kommer enkäten att 
förstöras. Era uppgifter kommer att avidentifieras så att det i rapporten inte kommer att 
framgå vem Ni är eller vilken skola Ni kommer från, om Ni inte utrycker er önskan till det 
motsatta. 
 
Fyll gärna i svaren på frågorna direkt i Word- dokumentet eller i ett vanligt e-mail. 
Vill Ni skriva ut dokumentet och skicka det med vanlig post går det också bra. 
 
Eftersom examensarbetet ligger vid den tidpunkt som det gör har jag full förståelse om Ni har 
svårt att finna tid för att delta. Dock hoppas jag att Ni kan finna möjlighet att fylla i enkäten 
eftersom Era uppgifter är mycket betydelsefulla för mig. 
Jag behöver Era svar senast onsdagen den 15:e december. 
 
 
Undrar Ni över något är Ni välkommen att kontakta mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Daniel Johansson127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
127 Adresser och telefonnummer har tagits bort. 
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Bilaga 2: Intervjuguide/öppen enkät 
 
1. Hur gammal är Du? 
2. Vilket kön har Du? 
3. Vad har Du för utbildning?  
4. Beskriv kort skolan Du arbetar på 
5. Hur många år har Du arbetat inom ditt nuvarande yrke? 
6. Har Du arbetat inom något annat yrke tidigare? Om ja, vilket/vilka? 
 
 
7. Hur definierar Du begreppet specialpedagogik? 
8. Vad skiljer specialundervisningen från klassundervisning enligt Dig? 
9. Vad anser Du vara målet med specialundervisning?  
10. Vilken relation har Du till specialpedagogik i Ditt yrke?  
11.  Vad är skillnaden mellan speciallärare och specialpedagog enligt Dig? 
12. Hur ser Du på inkludering av elever i behov av särskilt stöd i det ”stora 

klassrummet”? 
13.  Tycker Du att skolan klarar att inkludera elever i behov av särskilt stöd i 

det ”stora klassrummet” i den mån som styrdokumenten föreskriver? 
14.  Om du inte anser att skolan klarar den ovanstående inkluderingen. 

Vad anser Du då att det krävs av skolan för att den skall klara denna 
inkludering? 

 
 
15.  Hur tror Du att skolan kommer att se ut om 10 år ang. inkludering av 

elever? 
16.  Tycker Du att det är en positiv framtidsbild? Varför/varför inte? 
17.  Är det något som Du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för att Du tog Dig tid att fylla i enkäten! 

God Jul & Gott Nytt År 
 

Daniel Johansson 
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