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Sammanfattning

Syftet med examensarbetet är att studera vilka erfarenheter och tankar specialpedagoger 

och speciallärare inom grundskolan och särskolan har om integrering respektive 

segregering, utifrån elever i behov av särskilt stöd. Vi har lagt fokus på fördelar 

respektive nackdelar samt möjligeter respektive hinder när det kommer till dessa.

Arbetet har gjorts genom intervju som metod.  Intervjun har sedan belysts utifrån 

litteratur och forskning samt styrdokument. Vår utgångs punkt har varit i den aktuella 

litteraturen som vi läste inför intervjuerna för att sätta oss in i begreppens innebörd och 

historik. Vi har även utgått ifrån läroplaner, artiklar och aktuell forskning.

Resultatet blev att det är samhällets intentioner att så stor andel elever som möjligt ska 

gå i vanliga skolan är svåra att förverkliga. Stora klasser och begränsade resurser har lett 

till ökat behov av homogenisering och segregering vilket har lett till att allt fler elever 

definierats som avvikare. Utifrån intervjuerna har vi kunnat konstatera ett ökat antal 

elever i klasserna ses som ett hinder för integrering. En fördel med integrering som lyfts 

upp av respondenterna är att lokal integrering kan ge möjligheter för sociala 

interaktioner mellan elever med funktionshinder och andra elever. Något som vissa av 

respondenterna framhöll var att förutsättningarna för integreringen är av stor betydelse. 

Integreringen måste gynna eleven. Eleven måste se sig själv som en del av gruppen och 

gemenskapen för att kunna bli integrerad. Det framgick även av litteraturen att det 

måste finnas en delaktighet och gemenskap för integrering, annars blir resultatet snarare 

placering.
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1. Inledning/Bakgrund

Utifrån våra erfarenheter och utifrån läst litteratur, avhandlingar och artiklar erfar vi att 

inkludering och segregering är frågor som är högaktuella i dagens diskurser när det 

kommer till skolväsendet. Vi vill därför i detta arbete lyfta dessa begrepp. Vi upplever 

att debatterna ofta berör hur intentionerna med integreringen efterlevs i skolorna och 

därför har vi valt att fördjupa oss i det. Persson förtäljer att det är en ambition inom 

svensk skollagstiftning att en så stor andel elever som möjligt ska gå i den vanliga 

skolan (Persson, 2001, s.98). Enligt honom uttrycker Läroplaner, skollag och 

förordningar samhällets intentioner och ambitioner med skolan men hur dessa ska 

realiseras sägs det inget om (Persson, 2001, s.142). Specialpedagogiken kan anses ha 

tagit på sig uppgiften att överbygga vad som har upplevts som ett gap mellan praktikens 

möjligheter och samhällets intentioner (Persson, 2001, s.142). Vi har därför valt att 

genom intervjuer ta reda på hur specialpedagoger uppfattar integreringen i dagen skola 

och hur de arbetar med elever i behov av särskilt stöd. För att få ett bredare perspektiv 

har vi lyft detta genom att jämföra med aktuella styrdokument samt forskning, och 

litteratur.

1.1 Syfte och Frågeställningar

Syftet med arbetet är att ta reda på hur speciallärare och specialpedagoger ser på 

integrerande samt segregerande arbetssätt och hur de upplever att det fungerar i 

praktiken. Det kommer vi att göra genom intervjuer. Vi vill ta reda på hur integrering i 

praktiken kan se ut och jämföra med aktuell forskning och styrdokument för att belysa 

vilka hinder och möjligheter som finns för integrering i skolan. De frågeställningar vi 

kommer att utgå ifrån är;

• Vilka möjligheter/hinder finns för integrering av elever i behov av särskilt stöd i 

skolan?

• Vilka fördelar/nackdelar finns för integrering av elever i behov av särskilt stöd i 

skolan?

• Finns det fördelar med segregering av elever i behov av särskilt stöd i skolan?
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1.2 Begrepp

1.2.1 Integrering

Begreppet integration kommer ifrån det latinska ordet ”interger”. På svenska översätts 

detta adjektiv till ”orörd, hel, odelad, jungfrulig”. Denna översättning av adjektivet gör 

att ursprungsidén för integration framträder. Uttrycket skapar en innebörd där 

integration står för något helt, något som inte kan, får eller bör delas (Rosenqvist, 1996, 

s. 27). Här lämnas det ett utrymme för en utvecklad betydelse, där kontentan blir att 

man återställer något till en ursprunglig helhet. Detta får i sig en betydelse när det 

kommer till den process vi kallar skolintegrering där man genomför medvetet en 

återuppbyggnad genom att sammanföra elever med olika förutsättningar i en 

skola/skolklass för att det ska leda till en helhet (Rosenqvist, 1996, s 28f). 

Enligt The international Encyclopedia of Education (enligt vår översättning) står 

integrering av elever med speciella behov för fullständig delaktighet i skolans 

utbildning och aktiviteter i den reguljära klassen. Elever med handikapp och/eller 

inlärningssvårigheter som får undervisning i reguljära klasser istället för att hänvisas till 

mera segregerande skolformer får tillgång till fler personal som kan ansvara för att 

tillmötesgå deras behov i reguljär skola (Husén & Postlethwaite, 1994, S. 2903). 

Enligt Persson innebär begreppet integration att elever ifrån segregerade skolformer 

integreras i vanliga skolan ( Persson, 2001, s.8). 

Peder Haug delar in begreppet integrering i två olika inriktningar, segregerande 

integrering och inkluderande integrering (Haug, 1998, s. 19). Det centrala inom den 

segregerande integreringen är att man hittar den optimala miljön för den enskilda 

eleven. Det kan innebära undervisning i klassen tillsammans med övriga elever, 

enskilda undervisningstimmar, mindre grupper utanför klassen eller undervisning i 

särskola. Var eleven placeras avgörs av de sakkunnigas diagnostisering av elevens 

behov och värderingar av vilken slags organisation som passar eleven i fråga bäst. 

Utmaningen ligger i att ge eleven individuell kompensatorisk behandling för att den ska 

i största möjliga utsträckning anpassa sig till skolan och samhället. 

Då elever segregeras ur klassen eller skolan är målet oftast att eleven så småningom ska 

återvända dit med likvärdiga förutsättningar som de andra eleverna (Haug, 1998, s. 20f). 

Inkluderande integrering syftar till att eleven ska få undervisning i den klass där eleven 

är inskriven. Som grund till den inkluderande integreringen ligger demokratiska värden 
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som social rättvisa och rätt till deltagande. Detta innebär att utifrån elevens och 

samhällets bästa är det mest rättvist att eleven i fråga får delta i samma 

samhällsgemenskap oberoende av förutsättningar (Haug, 1998, s. 21f).

1.2.2 Inkludering

Inklusion innebär att skolan, utbildningsväsendet och samhället har som krav att aktivt 

anpassa verksamheten för alla elevers möjligheter till delaktighet, gemenskap och 

meningsfullhet i skolan. Ingen ska exkluderas ur det gemensamma och det 

gemensamhetsskapande ( Persson, 2001, s.8 ). Persson poängterar dock att det krävs 

mer än bara fysisk närvaro eller ”integrering” för att inklusion ska vara möjlig (Persson, 

2001, s.50). 

1.2.3 Segregering

Detta begrepp står för motsatsen av integrering, vilket man kan översätta som 

avskiljande och/eller särskiljande. Begreppet kan med den definitionen tydligt ses som 

ett hot mot utvecklingen av integration (Emanuelsson, 2004, s 105).

Brodin och Lindstrand (2004, s 69) menar å andra sidan att en segregering är nödvändig 

för att en integrering ska ske. Det vill säga att eleven bör vara särskild från klassen för 

att sedan åter kunna föras in i någonting, det vill säga integreras. 

1.2.4 Exkludering

Vi har inte kunnat hitta en rättvis begreppsförklaring när det kommer till exkludering i 

den litteratur vi använt oss av. Emanuelsson (2004, s.113) nämner dock begreppen 

exkludering eller segregering som motsatsen till inkludering och integrering. I våra 

intervjuer har respondenterna använt sig av begreppet exkludering men i arbetets 

litteratur har främst begreppet segregering använts. Vi har därför valt att använda 

begreppen segregering och exkludering synonymt i arbetet.   

1.2.5  Elever i behov av särskilt stöd   

Vi har sökt en definition på begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” i Läroplanen, men 

vi har inte kunnat hitta någon. Det verkar som att Läroplanen har utsatta mål och 

riktlinjer för vad som gäller för dessa elever i skolan utan att ge någon tydlig förklaring 

på vilka elever det gäller. Det Läroplanen antagligen syftar till (vår tolkning av 

Läroplanen) är att alla elever som inte uppnår Läroplanens mål, äro i behov av särskilt 

stöd. Vidare har vi sökt efter begreppets betydelse i litteratur. 
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I Elever i behov av särskilt stöd ges exempel på en kommun som definierar begreppet så 

här: 

Elever som på något sätt är förhindrade att fullt ut delta i undervisningen på grund 

av psykiska, fysiska, eller sociala begränsningar samt olika former av 

inlärningssvårigheter som medför att arbetssätt och arbetsformer behöver särskilt  

anpassas. 

(Skolverket, 1998 s.22)

Vi upplever att det till en viss del är upp till kommunerna och skolorna att själva 

bestämma vilka elever som skall falla under definitionen. I Elever i behov av särskilt  

stöd går även att läsa följande:

Bedömningen av vilka elever som anses komma i fråga för särskilt stöd, hänger bland 

annat samman med hur vi definierar normalitet och avvikelse 

(Skolverket, 1998 s.12)

 En av utgångspunkterna enligt samma bok är att: 

Diskussionen om vilka elever som bedöms avvikande kan sägas ske i en strid om 

definitioner, en strid som ser olika ut i olika tider och sammanhang.

 (Skolverket, 1998 s.12)

Det finns alltså både en definitions skillnad och tids relaterade trender i fråga om 

bedömning av elevers behov av särskilt stöd.

2. Litteraturgenomgång

2.1 Historik 
Även om begreppen integrering och inklusion inte användes vid sekelskiftet 1900 kan 

man idag över hundra år senare urskilja likheter när det kommer till tänkande och 

argument i diskussioner och debatter. Tidigare gällde debatten främst frågan om, ifall 

barn från mer gynnade samhällsgrupper skulle gå sin grundutbildning i folkskolan 

tillsammans med övriga barn. Redan vid den här tidpunkten kom tanken på att utveckla 

en förenad och integrerad skola för alla (Emanuelsson, 2004, s.101).   

Först år 1915 gick så gott som alla barn, ungefär 94 procent i folkskolan. Då 

aktualiserades också folkskolans skyldighet att ansvara för undervisningen av barn med 
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vad vi idag kallar särskilda behov. Detta gjorde att gränserna för vad som var ”normalt” 

blev mer markanta. Barn med medicinska sjukdomar som epilepsi och tuberkulos blev 

undervisade i grupp eller enskilt, detta gällde också de ”efterblivna” barnen. Vid 

skelskiftet 1800- 1900 talet blev dessa barn sorterade till anstalter, externat och 

hjälpklasser (Skolverket, 1998, s.13f). Enligt Brodin och Lindstrand hade ett försök 

gjorts under slutet av 1800-talet med såkallade minimikurser för elever som hade svårt 

att tillgodose sig undervisningen i skolan. Eleverna placerades i särskilda klasser men 

utan något speciellt stöd. Dessa minimikurser var grunden för specialundervisningen. 

Det rådde en tveksamhet bland många människor inför att införa segregation och 

särundervisningen för svagt begåvade elever var omdiskuterad så vida det inte handlade 

om ”idioter” det vill säga dem med de största intellektuella begränsningarna (Brodin & 

Lindstrand, 2004, s. 37). Regleringen av hjälpundervisningen kom 1936 och det 

framgick att undervisningens syfte dels handlade om att ge eleverna anpassad 

undervisning och dels att befria övriga klasser från det hinder som mycket svagt 

begåvade elever utgjorde (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 37f).

I Elever i behov av särskilt stöd står att motiven var tydligt uttalade, det handlade om 

individens såväl som samhällets bästa. Genom att de ”dåliga elementen” fördes åt sidan, 

skapades förutsättningar för att ge dessa de särskilda omsorger de behövde, samtidigt 

som undervisningen av de ”normala” underlättades. Att skilja barnen ifrån hemmen var 

en förutsättning för att få de bästa resultaten (Skolverket, 1998, s.14f). Brodin och 

Lindstrand skriver att det redan då fanns tveksamheter inför dessa lösningar. Främst 

handlade det om problem och konsekvenser avskiljningen kunde medföra. Bland annat 

diskuterades att de svagt begåvade barnen kunde missa den stimulans som umgänget 

med mer begåvade kamrater kunde ge (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 38).

Med 1962 års läroplan skedde en dramatisk expansion av specialundervisningen. 

Resurserna till detta fördubblades på tio år. År 1972 hade en tredje del av skolbarnen 

födda samma år stödundervisning kortare eller längre perioder. I samma veva började 

samhällets företrädare efterfråga forskning och utvärderingar som kunde visa vilka 

resultat man fick av specialundervisningssatsningen. Under 70- talet fick också ett 

handikappsbegrepp genomslag.  Handikapp ansågs uppstå i mötet mellan omgivningen, 

individen och dess förutsättningar. Genom att ha ett sådant synsätt blev det naturligt att i 

första hand ställa krav på omgivningens anpassning på miljön. SIA-utredningen 
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(utredning om skolans arbete) uppmanade till generella åtgärder i skolan istället för 

individuella, specifika. Denna utredning och studier om specialundervisning bidrog till 

att regeringen 1983 gav uppdraget att SÖ (Sveriges internationella överenskommelse) 

och UHÄ (Universitets- och högskoleämbetet) skulle komma med förslag till insatser 

för elever med behov av särskilt stöd och vad lärarna i anslutning till detta behövde för 

utbildning (Skolverket, 1998, s.16).

I slutet av 80-talet kom statsrådet fram till att insatserna skulle bestå av ett antal mer 

kvalificerade lärare som skulle arbeta genom ett mer konsultativt och handledande 

arbete i kombination med ett ökat antal resurscentraler spridda i landet. Genom att 

skolan blev kommunaliserad under 90-talet och de nya läroplanerna kom blev 

riktlinjerna ännu tydligare. Besluten om resursfördelning, anställande av lärare och 

vilka elever som ska anses vara berättigade till särskilt stöd har på ett samlat sätt förts 

till kommunalnivå, ofta till skolnivå (Skolverket, 1998, s.17). 

2.2 Integrering idag
Brodin och Lindstrand (2004, s.69) tar upp hur integreringssträvande kan ses som något 

där en person med utvecklingsstörning ska leva och växa upp tillsammans med sin 

familj och på så lika villkor som andra som möjligt. När det kommer till vårt Svenska 

samhälle kan man säga att vi stegvis tagit oss ifrån ett särskiljande till ett inneslutande. 

Sett utifrån detta kan man tydligt se och säga att vi idag har kommit långt när det 

kommer till integrering. Fast har vi högre krav när det gäller detta begrepp, att det även 

ska innebära att man ingår en social gemenskap, finns det mycket kvar att göra (a.a. 

2004, s.69). Detta är något som Tideman (2004, s.125) också tar upp. Han menar att 

genom detta så har den fysiska och den funktionella integreringen förverkligas. 

Däremot så verkar den sociala integreringen vara svårare att förverkliga. Fysisk 

integrering medför inte automatiskt sociala relationer. Ett exempel på detta, menar 

Tideman, är att elever med utvecklingsstörning oftast får sin utbildning i samma 

skollokaler som andra elever men detta till trots har elevgrupperna oftast mycket liten 

kontakt sin emellan (Tideman, 2004, s.125). Enligt Brodin och Lindstrand kan 

lokalintegrering innebära exempelvis att en klass med särskoleelever finns integrerad 

eller placerad i en vanlig grundskola. Trots detta, menar de liksom Tideman, är 

kontakten med andra skolklasser ofta begränsad. Exempelvis är det inte självklart att 
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eleverna har raster samtidigt, vilket kan innebära ett hinder för att skolgården ska kunna 

bli en naturlig mötesplats (Brodin & Lindstrand, 2004, s.73). 

Enligt Brodin och Lindstrand innebär inte en placering av ett barn som har 

funktionshinder i en klass där de flesta inte är funktionshindrade integrering. Det krävs 

att barnet uppfattar sig självt som en naturlig del av klassen eller gruppen och som en 

del av gemenskapen (Brodin & Lindstrand, 2004, s.69). I sin avhandling lyfter Berthén 

(2007, s.36) att studier berörande elever i grundsärskolan först och främst har handlat 

om integreringsproblematik och särskoleelevers delaktighet, gemenskap och samspel 

med varandra och med andra. Man har i huvudsak studerat konsekvenser av verkställda 

reformer genom att följa upp överensstämmelsen av lagstiftningens centrala intentioner 

och det som förverkligas. En kontenta av dessa studier är att särskolans elever ser sig 

som delaktiga i särskolans verksamhet samtidigt som särskolan innebär ett utanförskap 

då den är särskild (Berthén, 2007, s.36). Enligt Tideman (2004, s.126) råder det 

knappast något tvivel att relationer till andra människor är viktig, den kan till och med 

anses vara ett grundläggande mänskligt behov. 

Nära och tillitsfulla relationer ger grundtrygghet i tillvaron och mellanmänskliga  

relationer betyder mycket för gemenskap med andra människor och meningsfullhet i  

livet. 

(Tideman, 2004, s.126). 

Tideman poängterar dock att många ytliga sociala kontakter kan vara av en negativ 

karaktär, medan några få stabila och långvariga relationer kan bli en tillgång. Sociala 

relationer som är påtvingade kan bli en belastning (a.a. 2004, s.126). Fysisk integrering 

leder inte automatiskt till social integrering (a.a. 2004, s.136). 

Det är en ambition inom svensk skollagstiftning att en så stor andel elever som möjligt 

ska gå i den vanliga skolan (Persson, 2001, s.98). I genomsnitt var sjätte grundskoleelev 

i varje årskull får specialpedagogiskt stöd av något slag (Persson, 2001, s.129). 

Läroplaner, skollag och förordningar formulerar samhällets intentioner och ambitioner 

med skolan men hur dessa ska realiseras sägs det inget om (Persson, 2001, s.142). 

Specialundervisningen har varit ett sätt att bemöta detta problem genom att vissa elever 

erbjudits specialundervisning. Detta har ofta inneburit avsteg från läroplanen och 

eleverna har istället fått en anpassad ”inofficiell läroplan” utifrån deras förutsättningar 
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(Persson, 2001, s.142). Specialpedagogiken kan anses ha tagit på sig uppgiften att 

sammanlänka vad som har upplevts som ett gap mellan praktikens möjligheter och 

samhällets intentioner (Persson, 2001, s.142). 

Enligt Persson är definitionen av specialpedagogik problematisk ur flera aspekter. Han 

konstaterar dock att tillämpningen av specialpedagogiska insatser är avsedd att sättas in 

där den vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2001, s.22). Brodin och 

Lindstrand menar att specialpedagogiken hänger nära samman med den vanliga 

pedagogiken och har utvecklats utifrån denna. Principen om individualisering är dock 

starkare förankrad inom specialpedagogiken där man är mera fokuserad på individens 

förutsättningar och begränsningar. Åtgärderna som sätts in är ofta individuella utifrån 

den enskildes behov. Barnet betraktas dock inte enbart utifrån ett individperspektiv utan 

faktorer som omgivning blir viktiga för att få ett helhetsperspektiv (Brodin & Lindstand, 

2004, s.83). En vanlig föreställning är att eleverna efter en tids specialundervisning ska 

ha kommit ifatt sina klasskamrater. Detta gör i sin tur att det ställs höga krav både på 

specialläraren och på eleven i fråga eftersom de då ska anpassa sig efter de övriga 

elevernas prestationer (Persson, 2001, s.95). Även Haug (1998, s.15f) tar upp detta 

problem då han menar att denna sorts kompensatorisk lösning där det ideella målet är 

att barnet ska hinna ifatt de andra eleverna och sedan åter slussas in i den vanliga 

undervisningen har mångfaldigt kritiserats. Bland annat har kritiken rört att 

kompensationen kan visa sig vara orealistisk samt stigmatiserande då barn blir 

särbehandlande. 

Persson utrycker att skolans problem kan sägas ligga i att den inte är i stånd att ta 

tillvara och bemöta den vidd av olikheter som finns hos eleverna i undervisningen 

(Persson, 2001, s.130). Emanuelsson menar att integration är en utmaning att stimulera 

förändringar och utvecklingsprocesser, detta för att öka möjligheterna för ett fullt 

deltagande. Det är inte olikheterna i sig som är problemet utan det handlar om hur dessa 

värderas i sociala samspel (Emanuelsson, 2004, s.105). 

Skolverket har, enligt Persson (2001, s.17), konstaterat att antalet lärartimmar per elev 

har minskat under 90-talet samtidigt som att resurserna för den specialpedagogiska 

verksamheten dragits ner med närmare 30 procent. Neddragningar inom skolan har 

inneburit att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de är berättigade till 

(Persson, 2001, s.17). Under senare år har skolans resultat utsatts för intensiv 

12



granskning. Det har resulterat i en resursneddragning då utbildningsresultaten inte 

kunnat bevisas höra ihop med klasstorleken (Persson, 2001, s.115). Detta har inneburit 

att lärarnas arbetsbörda ökat och kravet på mera homogena grupper likaså. Ett sätt att 

skapa homogena grupper har blivit att definiera allt fler elever som avvikande (Persson, 

2001, s.116). 

Haug skriver att flera undersökningar visar på att behoven av specialundervisning har 

ökat samtidigt som många lärare ger utryck för att det blir mera slitsamt att arbeta i 

skolan. Därför krävs åtgärder för att nivån på skolarbetet skall kunna bibehållas. 

Homogenisering är en sådan åtgärd som får en ny aktualitet. Mycket av 

specialundervisningen sker redan utanför klassen och det tycks finnas en tendens till att 

detta ökar. En ökad särskiljning kan anses bör höra ihop med att elevers olikheter ökar 

men det kan även anses bero på att behovet av homogenisering ökar (Haug, 1998, s.44). 

Brodin och Lindstrand anser att det borde vara en självklarhet att elever i behov av 

särskilt stöd ska få det stöd de behöver, men att det även borde betraktas som en 

rättighet för alla barn, även de som inte har diagnos. De borde få den hjälp de behöver 

för att kunna tillgodose sig skolans undervisning (Brodin och Lindstrand, 2004, s.62). 

Studie har visat att det ofta är i klassrumsrelaterade förhållanden, som exempelvis 

samspel mellan lärare/elev och elev/elev, som avgör urval och behov av 

specialundervisning. Utifrån detta kan en särskild metodik inom klassen bli en befogad 

lösning för att motarbeta det traditionella behovet av specialundervisning (Atterström & 

Persson, 2000, s.19). 

Skidmore skriver om ett teoretiskt ramverk som han kallar paradigm. Han menar att det 

finns tre paradigm; det psykomedicinska (individuellt), det sociologiska 

(samhällsstrukturellt) och det organisatoriska (institutionellt) (Skidmore, 1996, s.42). 

Det psykomedicinska paradigmet åsyftar att problemet ligger hos eleven och att 

åtgärderna bör fokuseras på denne. Eleverna bör diagnostiseras och åtgärderna vara 

kvasi-kliniska (Skidmore, 1996, s.42). Det sociologiska paradigmet syftar till att 

problemet är samhällsstrukturellt och beror på reproduktion av strukturella skillnader i 

samhället vars process är att sortera. Enligt detta bör åtgärderna ligga på 

utbildningssystemets politiska reform (Skidmore, 1996, s.42). 
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Det organisatoriska paradigmet syftar till att problemet ligger på skolans organisation 

och uppbyggnad och att åtgärderna borde vara att omstrukturera skolan för att eliminera 

organisatoriska otillräckligheter (Skidmore, 1996, s.42) (Vår översättning).

2.3 Gråzoner
Vi har kunnat konstatera att det finns en gråzon för elever i behov av särskilt stöd då 

definitionen inte är fastställd i styrdokumenten. Det är inte alltid så lätt att se vilka 

elever som behöver särskilt stöd och vi vill mena att det även finns en gråzon åt andra 

hållet. Det kan också vara svårt att se vilka elever som behöver särskilt stöd och vilka 

som behöver särskoleundervisning. Antalet elever som blir omplacerade till särskolan 

kan skilja sig mellan olika kommuner. I en artikel från Skolverket kan man läsa 

följande:

Andelen elever i särskolan har ökat mycket under de senaste 15 åren. Ökningen 

handlar främst om elever i gränszonen mellan grundskola och särskola.

(Norman, 061211, http://www.skolverket.se/sb/d/1682/a/7597).

Enligt Karin Wahlström, ansvarig för studien som artikeln bygger på, tycks kommuner 

med lågt antal elever i särskolan ha bättre översikt över verksamheten och mer 

funderingar kring organiseringen av särskolan. I kommuner med en hög andel elever i 

särskolan har man mindre funderingar kring varför verksamheten bedrivs som den gör 

och därför följer den ofta gamla mönster. Nu mera håller kommuner som tidigare haft 

bristande utredningsrutiner för mottagandet i särskolan på att skärpa sina rutiner.

På sikt kan det leda till att andelen elever i särskolan minskar i dessa kommuner. Vissa 

barn som tidigare erbjudits särskola gör det inte idag, enligt Karin Wahlström (Norman, 

061211, http://www.skolverket.se/sb/d/1682/a/7597  ).   

2.4 Styrdokumenten

Det finns en rad styrdokument och föreskrifter som berör elevers rättigheter till särskilt 

stöd. Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 har all personal som arbetar på skolan skyldigheter att ta hänsyn 

till de elever som är i behov av särskilt stöd: 

Alla som arbetar i skolan skall

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och
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•  samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

(Lpo 94, 2006, s. 12).

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar 

för människor också utanför den närmaste gruppen,

(Lpo 94, 2006, s.8).

I läroplanen framgår även att: 

Läraren skall

• utgå ifrån enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

(Lpo 94, 2006, s.12)

Samt att; 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter  
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för  
alla.

 (Lpo 94, s. 4). 

I skollagen (4 kap. 1 §) framgår det att:

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 

färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den 

skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.

Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 

(Lärarnas riksförbund, 2005, s.80).

Vi har även plockat ut ett par punkter ur Salamancadeklarationen. 

Salamancadeklarationen är en deklaration vilket innebär att den inte har en rättsligt 

bindande betydelse utan snarare en politisk betydelse och har som syfte att utrycka en 

åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga (Svenska Unescorådet, 2/2006, s.7). Enligt 

Salamancadeklarationen står den integrerade skolan inför en uppgift att utveckla en 

pedagogik med barnet i centrum. Den har för avsikt att på ett framgångsrikt sätt ge 

undervisning åt alla elever även dem som har grava skador och funktionshinder 

(Salamancadeklarationen, 2/2006, s.16).

 Fördelen med sådana skolor är inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av 

hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana skolor är ett avgörande steg när det  

gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande 

närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. 
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(Svenska Unescorådet, 2/2006, s.16).

 Den grundläggande principen för den integrerade (inklusive) skolan är att alla barn,  

närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella  

svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna måste erkänna och 

tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för olika inlärningsmetoder och 

inlärningstempon. 

(Svenska Unescorådet, 2/2006, s.18).

... Integrerad (inklusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en 

solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända 

barn till särskilda skolor - eller sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar  

inom en viss skola på varaktig basis - bör vara en undantagslösning att förordas  

endast i de sällsynta fall … (där barnets behov inte kan tillgodoses i vanlig klass).

(Svenska Unescorådet, 2/2006, s.19).

Enligt Salamanca deklarationen bygger undervisning av elever med behov av särskilt 
stöd på den sunda pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn till 
fördel (Svenska Unescorådet, 2/2006, s.17).

Den utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 

följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i  

enlighet med i förväg fastställda antaganden om in lärningsprocessens takt och 

natur. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och,  

följaktligen, för hela samhället.

(Svenska Unescorådet, 2/2006, s.17).

3. Metod

I detta avsnitt förklaras vilken metod som valts och hur den har lagts upp och vad vi 

använt oss utav för att göra ett bra förarbete inför intervjuerna. Vi tar också upp vilken 

grupp vi har valt att intervjua och varför, hur vi planerade och genomförde intervjuerna 

tar vi upp och på vilket sätt vi tog hand om det data vi fick fram genom intervjuerna. 

16



3.1 Tillvägagångssätt
Vi har valt att använda oss av intervjuer för att få ta del av erfarenheter ifrån utbildad 

personal när det kommer till möjligheter och hinder med integrering i grundskola och 

särskola. Vi valde intervjuer som metod för att kunna få mer djup i svaren vilket skulle 

vara svårt om vi hade valt enkäter istället. Nackdelar med intervjuer är att svaren kan bli 

väldigt olika beroende på hur följdfrågorna ställs och hur intervjuaren ställer frågorna 

och vilka kunskaper vi har i ämnet (Stukát, 2005, s 37f). Eftersom vi har valt att utgå 

ifrån fyra intervjuer i grundskolan och fyra intervjuer i särskolan kan svaren och dess 

fakta göra det svårt att dra generella slutsatser. 

Vi har använt oss av fråga - svar intervju ifrån boken Intervjua, en grundbok för media 

(Hansén & Thor, 1997, s. 70-82). Svaren kan i efterhand kortas ned och ointressant 

fakta som inte rör ämnet kan tas bort likaså utvikningar som kan uppstå under intervjun. 

Vi har använt oss av Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter (Hartman, 

2004, s.33-36) för att få bra frågeformuleringar. Att ge tillräcklig information och klara 

instruktioner så att den svarande förstår varför, när och hur han eller hon ska svara. 

Inledningen består av faktakaraktär där den intervjuade får uppge kön, utbildning och 

namn sedan övergår vi till de övergripande och mer specifika frågorna. Vi har inriktat 

oss på ett fåtal frågor där svaren går ut på den intervjuades erfarenheter i ämnet, vad 

han/hon har upplevt när det kommer till inkludering och deras åsikt om ämnet. Därför 

formulerade vi intervjufrågorna så att de skulle vara så tydliga så möjligt. Detta på 

grund av att vi ville ha frågor som skulle vara lätta att förstå och inte skapa förvirring, 

att den intervjuade skulle kunna svara på alla frågor oavsett erfarenhet i ämnet. Vi 

utgick ifrån vårt syfte när vi skapade intervjufrågorna. Vår första fråga är en 

definitionsfråga, vi vill där ta reda på vilken kunskap de har i ämnet. Resten av frågorna 

behandlar det utvalda ämnesområde och utgår hela tiden ifrån pedagogens erfarenheter. 

Hur deras arbetssätt ser ut och för och nackdelar med just inkludering.    

17



3.2 Urval 
Vi valde att intervjua speciallärare och specialpedagoger ifrån både grundskolan och 

särskolan. Detta för att få en bredare syn när det kommer till inkludering i skolmiljön. 

Vårt underlag bestod av åtta lärare, tre speciallärare och en specialpedagog från 

grundskolan och två specialpedagoger från grundsärskolan och två specialpedagoger 

från träningssärskolan. Samtliga lärare som vi intervjuade arbetade i grundskolan 

årskurs ett till sex. Alla lärare var spridda på fyra olika skolor.  Valet av skolor och 

lärare grundades mycket på kontakter och visat intresse för att delta i intervjuer. 

3.3 Presentation av respondenter 

Vi har intervjuat åtta pedagoger inom olika skolformer. Namnen har blivit ändrade av 

hänsyn till lärarnas och deras elevers integritet i enlighet med de forskningsetiska 

principerna. 

(Fingerade namn)

Specialpedagog grundskolan: Tina.

Speciallärare grundskolan: Ulrika, Lisa och Barbro.

Specialpedagog grundsärskolan: Emma och Sara.

Specialpedagog träningssärskolan: Marianne och Bodil. 

3.4 Forskningsetiska principer
I vårt arbete har vi utgått ifrån forskningsetiska principer vilka är godkända av 

Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. För att skydda individen i 

forskningssyften finns det fyragrundläggande krav. Dessa krav är;

Informationskravet

Detta krav står för att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om vad deras uppgift är i projektet och om 

forskningsuppgiftens syfte (Forskningsrådet, 2006, s.7).
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Samtyckeskravet

Alla medverkande har rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte. Samt om 

uppgiftshållare eller undersökningsdeltagaren är under 15 år bör det finnas 

godkännande ifrån vårdnadshavare (Forskningsrådet, 2006, s.8). 

Konfidentialitetskravet

Alla personer som deltar i forskningssyftet ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dessa (Forskningsrådet, 

2006, s.12).

Nyttjandekravet

Uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Forskningsrådet, 2006, s.14).

3.5 Genomförande

Intervjuerna gjordes på utvalda skolor i två kommuner. Vi tog kontakt med pedagogerna 

antingen via telefon eller via e-post där vi presenterade oss och berättade i vilket syfte vi 

ville intervjua dem. Sedan bokade vi tid och dag tillsammans med dem. Vi försökte att 

hålla alla intervjuer under två veckors period vilket fungerade väldig bra. Intervjuerna 

gjordes på de skolor där lärarna arbetade. Lärarna utsåg en plats i avskildhet där vi 

kunde genomföra intervjun som tog mellan tjugo minuter upp till en timme beroende på 

följdfrågor och diskussioner. För att hinna med alla åtta intervjuer under dessa två 

veckor delade vi upp dem oss i mellan. Vissa intervjuer spelades in på en diktafon 

medan andra antecknades för hand. Detta på grund av att vi enbart hade en diktafon och 

vissa intervjuer genomfördes under samma dag.

3.6 Bearbetning av data

När alla intervjuer var genomförda bearbetade vi dem. Inspelningarna som gjorts 

lyssnades igenom och vi försökte skriva ner svaren så ordagrant som möjligt. Intervjuer 

som var nedskrivna för hand fanns redan på datorn eftersom vi hade bearbetat dessa 

direkt efter intervjun för att inte glömma eller misstolka något svar. Som vi nämnde 

tidigare tog vi bort svar som inte var relevanta för vårt arbete eller där vi inte kunde 

tolka svaren ordagrant, allt för att inte misstolka någon information. Diskussioner som 
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uppstod utanför intervjufrågorna togs också bort, till exempel hur skolan såg ut och 

information om deras egen verksamhet som inte var relevant för arbetet. För att tydligt 

kunna se likheter och olikheter i de olika svaren grupperade vi alla svar. Detta för att vi 

lättare skulle kunna jämföra svar när det kom till för- och nackdelar med inkludering 

och vilket arbetssätt läraren arbetade mot. 

3.7 Undersökningens trovärdighet  

När det kommer till trovärdigheten i undersökningen har vi försökt undvika 

missförstånd eller misstolkningar från vår sida genom att låta respondenterna själva 

förklara hur de tolkar olika begrepp som vi använt oss av. Det har vi gjort eftersom att 

vi anser att många av begreppen är breda samt att vi anser att det kan finnas 

tolkningsutrymme. Genom att låta pedagogerna definiera vad de anser att de olika 

begreppen innebär, kan vi antyda vilket utgångsläge de har i de olika frågorna. 

4. Resultat

I detta kapitel redovisar vi våra intervjuer och vad för fakta vi fick fram när det kommer 

till inkludering, hinder och möjligheter i grundskolan och särskolan. All fakta är tagen 

ur lärarnas egna erfarenheter i ämnet.

4.1 Resultat av intervjuer

4.1.1 Skillnader mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik?

I denna fråga som är en definitionsfråga vill vi ta reda på hur lärarna uppfattar dessa 

ord. En del av lärarna hade svårt att uttrycka sig i denna fråga och blev osäkra på deras 

definition.

 Sara, Barbro, Ulrika och Lisa nämner att man inom specialpedagogiken ofta arbetar 

med mindre grupper för att kunna möta individerna och ge dem det stöd de behöver. 

Sara förklarar att:

Inom den vanliga pedagogiken är barngrupperna större vilket gör att det inte går att  

möta varje individ med fokus.
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Marianne menar att man är mera medveten om individen och att man bygger på dennes 

styrkor. Tina och Bodil förklarar att specialpedagogiken utgår från ett helhetsperspektiv 

utifrån organisation, grupp och individ och att man lägger till miljö och interaktioner. 

Ulrika menar att

Jag anser att dessa två begrepp kommer ifrån samma rot men blir två olika grenar.  

Men det ena får inte utesluta det andra. Det ska vara ett komplement och samarbete.

Emma anser att skillnaderna ligger mycket i sättet man arbetar med eleverna, hon menar 

att specialpedagogiken handlar både om pedagogik och om metodik. Bodil anser att 

specialpedagogiken är tvärvetenskaplig då den består av både sociologi, filosofi, 

medicin och psykologi. Samtliga nämnde förhållningssätt som en del av 

specialpedagogiken. Bodil berättar att

…specialpedagogiken handlar också om ett förhållningssätt där man ser  

möjligheterna i stället för hindren.

Medan Sara menar att det inte behöver handla om skillnader i förhållningssätt utan om 

olika kunskaper om funktionshinder, processer, lärandeprocesser och tekniska 

hjälpmedel. 

4.1.2 Elever i behov av särskilt stöd

Samtliga menar att barn med funktionshinder eller utvecklingsstörning är en tydlig 

grupp elever med behov av särskilt stöd. Bodil, Sara, Tina och Ulrika anser att det kan 

innefatta alla elever under någon period. Ulrika berättar att

 Behov av särskilt stöd kan alla behöva, det kan handla om att eleven ”kör fast”.

Emma tänker på både särskolan och grundskolan och hur man tillrättalägger 

undervisningen efter barnets behov och det särskilda stöd det behöver.

Marianne kommer in på behoven av särskilt stöd ökar.

I och med att klasserna blir större tror jag att behovet av stöd ökar då läraren får  

mindre tid och möjligheter att individualisera undervisningen. Ramarna för det  

”normala” blir snävare och behoven av specialpedagogik ökar. När klasserna blir  

större tror jag att särskolan lättare blir aktuell då stödet i klassrummet inte räcker  

till.

Emma och Ulrika trycker på att det är viktigt att eleverna får sina behov till godosedda 

utan att det ska bli något märkligt. 
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Det är viktigt att se de här eleverna som har behov av särskilt stöd men även att man 

ser till det sociala, att de inte blir uthängda.

Menar Emma.

4.1.3 Integrerande arbetssätt

Samtliga intervjuade ansåg att ett integrerande arbetssätt kunde vara lokalintegrering.

Marianne förklarade det på följande sätt:

Det kan exempelvis vara att man har sina lokaler ihop men att man ändå är bredvid,  

lokalintegrerad.

Barbro, Emma, Bodil och Lisa menade på att det kunde vara när grundskolan integrerar 

elever i särskolan eller när särskolan integrerar elever i grundskolan.

4.1.4 Hur arbetar du för integrering?

Lisa, Barbro, Ulrika och Tina som alla arbetar inom grundskolan har ett arbetssätt där 

eleverna först plockas ur klasserna (exkluderande) och får stödundervisning enskilt eller 

i mindre grupper. Detta för att senare kunna integreras i klassen under samma 

förutsättningar.   

Ulrika uttrycker det såhär:

Målet är att kunna jobba med elevens behov och sen slussa tillbaka eleven till  

klassen. Det viktiga är att få eleven motiverad vare sig det är i klassen eller någon 

annanstans, bara de inte känner sig exkluderade.

Här går Ulrikas och Barbro och Lisas åsikter isär. Barbro och Lisa är mera för det 

exkluderande arbetssättet då de anser att det alltid är en fördel att eleven plockas ur 

klassrummet vid stödundervisning. Emma menar att hon just nu inte har någon 

elevintegrering men att hon har haft det tidigare. Att hon har nu en elev som tidigare 

tillhörde en grundskoleklass och endast hade vissa undervisningstimmar på 

grundsärskolan. I dagsläget är det ingen av eleverna i Emmas klass som integreras i en 

vanlig klass men det kan hända att det kommer att ändras till hösten då hon får en ny 

elev.

Marianne säger att:

Man kan tycka att det finns olika nivåer på detta med integrering och inkludering.

Marianne och Bodil utgår båda ifrån elevernas förutsättningar och har båda som mål att 

integrera inom särskolan då de anser att det gynnar deras elever bättre. Båda arbetar 

med elever på ett tidigt utvecklingsstadium. 
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4.1.5 Inkluderande arbetssätt

Tina, Bodil och Marianne pekar på att se alla elevers behov och olikheter. Marianne 

uttrycker det så här:

Då är man en del utav en grupp och räknas på samma sätt som alla andra. Man har 

samma rättigheter och allas behov är lika viktiga. Det bör finnas ett ömsesidigt  

beroende från båda parter.

För Barbro och Lisa innebär ett inkluderande arbetssätt att eleverna inte plockas ur 

klassen. Ulrika anser att ett inkluderande arbetssätt är att låta eleverna mötas.

4.1.6 Fördelar med integrering

Emma, Bodil och Sara ser fördelarna i det sociala. Särskoleleverna kan hitta förebilder 

och grundskoleeleverna får lära sig att alla är olika. Eleverna får möjlighet att mötas och 

utveckla ett socialt samspel i en naturlig miljö. Emma kommenterar:

 Det är mest det sociala, att de får träffa barn som inte har funktionshinder och träffa  

dem under naturliga omständigheter som på raster där de kan leka tillsammans.

Både Marianne och Ulrika anser att man inte ska integrera på bekostnad av eleverna. 

Ulrika:

Det är viktigt att tänka efter hur långt der går att integrera och inte bara för att… 

Det ska vara en mänsklig vinst på det hela. 

Marianne säger:

Man måste titta till individen så att det verkligen blir bra för den, inte att integrera 

enbart för integreringens skull. Då elever med speciella behov integreras i en klass  

så behöver miljön formas, det är inte enbart eleverna som ska formas och 

normaliseras.

Barbro och Lisa hade svårt att diskutera fördelar med integrering eftersom de var för 

exkludering men en fördel ansåg de vara att eleverna slipper missa lektioner som de 

tycker är roliga och intressanta. 

Barbro:

Här kommer samarbetet med klassläraren in att det är viktigt med samarbete för att  

eleven inte ska missa något när han/hon är borta eller om det är temaarbete, att inte  

elevens grupp ska behöva ta igen den tiden som eleven var borta.
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4.1.7 Nackdelar med integrering

Marianne och Ulrika anser att det  kan bli negativt om det sker på elevens bekostnad 

och att själva integreringen blir viktigare än individens behov.

Marianne uttrycker det som så:

Man ska alltid utgå ifrån eleven och se vad eleven vinner på integrering. Man ska 

inte tvinga på eleverna något som inte gynnar dem bara för att omgivningen tycker  

att så bör det vara. Man ska alltid tänka igenom varför, för vem, är det värt det, vilka 

vinster kan nås, vilka positiva konsekvenser vill jag uppnå?

Det stora elevantalet är något som både Sara och Emma ser som största nackdel. I övrigt 

tycker Emma att det inte finns några nackdelar om förutsättningarna är de rätta vilket 

Bodil också uttrycker. Emma formulerar det så här:

Vad händer med eleven, får den det stöd den har rätt till, orkar den läraren med? 

Och om den eleven får det rätta stödet vad händer då med de andra barnen i  

klassen? Någon kommer att dra det minsta strået. Ska det fungera måste det till  

resurser. Med rätt resurs så är integrering helt okej.

Tina anser att det är svårt att tillgodose elevens behov i klassrummet då eleven lätt blir 

distraherad. Även Sara lyfter fram detta problem då klasserna ofta är stora i antalet 

elever. Lisa och Barbro ser mycket nackdelar med integrering till exempel att det skulle 

vara för stökigt i klassrummet och att det blir svårt att läsa högt eller få en bra kontakt 

med eleven. Lisa säger: 

Eleven skulle gärna fokusera på annat. Är de i klassrummet blir det istället mycket  

lotsning och så vill de inte arbeta. Det behövs gå till botten med det som eleven inte  

klarar av.

4.1.8 Hur åstadkommer man integrering i en skolform där själva 

kontexten är exkluderande?

Denna fråga ställdes enbart till särskolespecialpedagogerna. Marianne menar att hennes 

mål är att bli mera integrerad med de andra särskoleklasserna och eftersom de tillhör 

samma skolform så tror hon att det kan vara lättare. Marianne tror att det finns mycket 

nyfikenhet och att det fodras mycket värderingsdiskussioner mellan personal efter som 

hon tror att man har lite olika synsätt och syn på barnen. 

Det fodras nog mycket diskussioner i lärarlaget och i lärargrupperna och att  

skolledningen får styra upp det så att sådana diskussioner blir aktuella. Det kunde 

vara intressant med mera samarbete att man kunde ha mera utbyte av varandra och 
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även att eleverna kunde få större utbyte av de olika skolformerna. Exempelvis skulle  

kanske en av särskoleeleverna kunna delta i en idrottslektion med en annan klass  

eller om någon av eleverna på grundskolan skulle vinna på att vara i en mindre 

grupp i vissa situationer.

Marianne är övertygad om att initialläget måste ligga på en organisatorisk nivå och för 

att detta ska bli aktuellt så måste skolans ledning ta tag i saken och styra upp. 

Detta öppnar även en möjlighet att diskutera vad som förväntas av en i olika  

situationer vilket kan vara en trygghet.

 Bodil trycker på att det är viktigt med kunskap. Personalen från särskolan får informera 

övriga lärare som i sin tur kan delge sina elever. Detta för att öka kunskapen och minska 

klyftan. Sara gillar inte ordet särskola då hon anser att det är särskiljande. Hon tycker att 

man ska vara noga med vilka som placeras på särskolan, det ska inte ses som en lätt 

utväg. Även Emma tycker att är väldigt motsägelsefullt. En bit på vägen anser hon är 

lokalintegrering. Men det är svårt att integrera för att särskolans elever behöver sitt och 

grundskolans elever behöver sitt, personalen på grundskolan och särskolan har olika 

utbildningar. 

Det skulle vara bra om lärarutbildningarna erbjöd specialmetodik för grundskolans  

lärare eftersom att det ger en mer gemensam plattform att stå på. Den metodik som 

lärs ut för specialpedagoger är väldigt bra och kan gynna flera elever än de som går 

i särskolan.

4.2 Sammanfattning av resultatet
När det kom till definitionsfrågan vad gäller specialpedagogik kontra pedagogik var det 

många som tog upp förhållningssättet som en skillnad. En av pedagogerna menade dock 

att detta inte behövde utgöra någon skillnad. Över lag verkade specialpedagogiken 

handla om att arbeta med mindre grupper och där individen står i fokus och ses utifrån 

ett helhetsperspektiv. I fråga om elever i behov av särskilt stöd utgjorde elever med 

funktionshinder och förståndshandikapp en tydlig grupp. Det framhålls dock att 

begreppet även kan innefatta elever i grundskolan. Några menar att alla elever under 

någon period kan bli i behov av särskilt stöd av en eller annan anledning. 

En av pedagogerna tror att behovet av stöd ökar då klasserna växer i elevantal. Hon 

menar att det då blir svårare att individualisera undervisningen och se till alla individers 

behov. 
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Två aspekter framhölls tydligt när det gällde integrerande arbetssätt. Dels 

lokalintegrering vilket stod för att särskolan befinner sig i samma lokaler som 

grundskolan, dels elevintegrering där en elev integreras antingen i särskoleklass eller i 

grundskoleklass. När det kom till fördelar med integrering hamnade förutsättningar i 

fokus. För att integrering ska bli något positivt bör det ske utifrån elevens 

förutsättningar. Integreringen får inte ske på elevens bekostnad eller enbart för 

integreringens skull. Något som framhölls som positivt av flertalet var den sociala 

aspekten. Att mötet som skapas ger eleverna möjlighet att se varandra och acceptera 

varandras olikheter. Pedagogerna som arbetade inom grundskolan såg en vinst med att 

exkludera eleverna under perioder för att de sedan ska kunna inkluderas under bättre 

förutsättningar.  

En nackdel som tydligt framhålls är stora klasser. Det skapar svårigheter när det 

kommer till att integrera i klassrummet. Eleverna får det svårare att koncentrera sig och 

få den hjälp dem behöver. Att åstadkomma integrering i en skolform där kontexten är 

segregerande ligger på ett organisatoriskt plan anser tre av särskolepedagogerna. Det 

handlar om att utbyta kunskap personal emellan och på så sätt få ett bättre samförstånd. 

En större kunskap om specialmetodik kan även ges redan under lärarutbildningen för att 

underlätta samförståndet mellan lärare och specialpedagoger. 

5 Diskussion 

5.1 Klassrumsmiljön
Utifrån ett historisktperspektiv kan man se att frågan om vilka elever som ska integreras 

eller segregeras inte är något nytt. Debatten har funnits en längre tid även om fokus har 

skiftat.  I och med att handikappsbegreppet fick ett genomslag på 70-talet har faktorer 

som miljö och omgivning aktualiserats (Skolverket, 1998, s.16). Vi upplever att 

situationen i klassrummet är något som många av de intervjuade nämnde. 

Klasserna är stora, det är ofta stökigt och det kan vara svårt att få arbetsro. Att inkludera 
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i sådan miljö kan enligt vissa av respondenterna innebära att någon blir lidande. 

Antingen den integrerade som inte får sina behov tillgodosedda i den livliga miljön eller 

de andra barnen som kanske inte får den hjälp de behöver då en eller några elever tar 

upp en stor del av lärarens tid. Detta är dock något som alla i skolan bör motverka 

genom att arbeta för att skolan ska bli en bra miljö för utvecklande och lärande (Lpo 

94,2006, s 12).   Neddragningar inom skolan har inneburit att elever i behov av särskilt 

stöd inte alltid får den hjälp de är berättigade till (Persson, 2001, s.17). Det skulle, enlig 

oss, kunna anses vara en bidragande faktor till det ökande antalet elever i behov av 

särskilt stöd, då en ökning av elever med inlärnings svårigheter i klasserna borde kräva 

mer tid och uppmärksamhet av lärarna. Det skulle då kunna leda till att andra elever i 

klassen inte får tillräckligt med hjälp och hamnar efter med studierna. Konsekvenserna 

av detta skulle kunna bli att det bildas en ond cirkel där allt fler elever får svårt att 

uppfylla läroplanens mål. 

Några av pedagogerna nämnde att för att en integrering av elever i behov av särskilt 

stöd ska vara gynnsam så måste de få ta med sig resurserna till klassrummet. Persson 

lyfter fram att i och med att resursneddragningar inneburit större klasser har det 

resulterat i krav på mera homogena klasser vilket effektivt sker genom att större antal 

elever definieras som avvikare (Persson, 2001, s.115f). Även Haug (1998, s.44) tar upp 

homogenisering som åtgärd då lärarnas arbetsbörda ökar. Han menar att behovet av 

specialundervisning har ökat och att då denna ofta redan sker utanför klassrummet har 

också tendenserna till särskiljande ökat. Han menar att ökad särskiljning kan anses bör 

höra ihop med att elevers olikheter ökar men det kan även anses bero på att behovet av 

homogenisering ökar (Haug, 1998, s.44). Marianne, specialpedagog på 

träningssärskolan, framhåller även detta i sin intervju då hon menar att problemet kan 

ligga i att klasserna är för stora och att gränserna för det som blir normalt då blir 

snävare. Klasslärarna har mindre möjligheter att anpassa undervisningen för enskilda 

elever eller att se eleverna utifrån ett helhetsperspektiv. Detta kan ses som en anledning 

till att samtliga intervjuade pedagoger nämner mindre grupper som en form av 

specialpedagogik eller en specialpedagogiskinsats. Då behoven inte kan tillgodoses i 

klassrummet blir segregeringen kanske en naturlig konsekvens av detta. 
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5.2 Specialpedagogik

Det är enligt Persson (2001, s.98) samhällets intention att så många elever som möjligt 

ska gå i den vanliga skolan. Detta utrycks i läroplaner, skollag och förordningar men 

dock inte hur det ska förverkligas. Specialpedagogiken har blivit ett sätt att 

sammanlänka intentionerna och verkligheten (Persson, 2001, s.142). Inom 

specialpedagogiken har man fokus på individens förutsättningar och begränsningar och 

de åtgärder som sätts in är ofta individuella utifrån den enskildes behov. Även om man 

ser till individen så betraktas den ofta utifrån ett helhetsperspektiv (Brodin & 

Lindstrand, 2004, s.83). Detta var något som samtliga intervjuade lyfte fram, 

individfokus med anpassade åtgärder. Vissa pedagoger påpekade också vikten av att ha 

ett helhetstänkande där individen ses utifrån interaktion med bland annat miljö och 

familj. Vi anser att detta borde vara något som även efterlevs inom den vanliga 

pedagogiken. I läroplanen framgår att läraren skall utgå ifrån varje enskild elevs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, vilket vi tycker hör ihop med ovanstående 

(Lpo 94, 2006, s.12). Om hänsyn ska tas till elevers förutsättningar och erfarenheter så 

borde det fodras att man ser eleven ur ett helhets perspektiv, anser vi. Brodin och 

Lindstrand (2004, s.62) tycker att det borde vara självklart att alla elever oavsett diagnos 

borde ha rätt till särskilt stöd. Detta för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig skolans 

undervisning. Det framgår även i läroplanen som uttrycker att läraren skall utgå ifrån 

varje enskild elevs behov (Lpo 94, 2006, s.12).

Atterström och Persson (2000, s.19) hänvisar till en studie som har visat att det ofta är 

interaktioner i klassrummet som avgör vilka elever som är i behov av 

specialundervisning. De menar att det krävs en särskild metodik i klassrummet för att 

motverka det traditionella behovet av specialundervisningen. En av de respondenterna 

av intervjuerna förklarade specialpedagogik som både metodik och pedagogik och 

ansåg att det var där i skillnaderna mellan specialpedagogiken och den vanliga 

pedagogiken låg. Det borde innebära att den specialpedagogiska pedagogiken och 

metodiken skulle kunna användas i de reguljära klassrummen. Enligt Persson (2001, 

s.130) kan skolans problem anses bero på att den inte är i stånd att ta tillvara på och 

bemöta elevernas olikheter i undervisningen. Emanuelsson (2004, s.105) anser att 

problemet inte ligger i olikheterna i sig, utan i hur olikheterna värderas i sociala 

interaktioner. Ett sätt att arbeta mot integrering blir att de olikheter som finns i 
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klassrummet lyfts fram som något positivt, en resurs snarare än ett problem, anser vi.

5.3 Integrering
Samtliga pedagoger ansåg att lokalintegrering var en del i ett integrerande arbetssätt. 

Pedagogerna ifrån särskolan tryckte på att det var ett bra sätt för att ge eleverna 

möjlighet till att ingå i sociala samanhang med barn utan funktionshinder. En av 

pedagogerna lyfte rasterna som en naturlig mötesplats för barnen, men detta fodrar att 

eleverna har sina raster samtidigt, vilket Brodin och Lindstrand menar inte är någon 

självklarhet (2004, s.73). Vi ser att pedagogerna från särskolorna upplever 

lokalintegreringen som något positivt. Även om de själva nämner att de är ”bredvid” så 

är de inte isolerade. Detta är något som Tideman kallar för fysisk integrering och han 

menar att den fysiska integreringen inte med automatik leder till sociala relationer 

(Tideman, 2004, s.125). Brodin och Lindström (2004, s.73), liksom Tideman, påpekar 

att trots lokalintegrering är ofta kontakten med andra klasser begränsad för särskolans 

elever.     

Pedagogerna på träningssärskolan ansåg att även om det var positivt med 

lokalintegrering så gynnades deras elever mest på att integreras inom särskolan. Enligt 

Berthén (2007, s.36) har studier visat att elever i grundsärskolan ser sig själva som 

delaktiga i särskolans verksamhet. Särskolan innebär dock ett utanförskap, ett 

särskiljande. Tideman (2004, s.126) lyfter att mänskliga relationer är viktigt. Några få 

stabila och tillitsfulla relationer ger trygghet och meningsfullhet i livet medan att för 

många ytliga relationer kan ha negativa konsekvenser. Det vi kan utläsa är att vissa av 

eleverna på särskolan har sin gemenskap och känner en delaktighet inom särskolan. Att 

trycka på att de ska ha sociala relationer med andra elever kan eventuellt bli påtvingat 

och bli till något negativt. Det skulle då inte leda till social integrering. Marianne lyfter i 

sin intervju att för en inkluderande integrering ska kunna ske måste eleven vara en del 

av gruppen eller klassen. Detta framhålls även av Brodin och Lindstrand (2004, s.69) 

som pekar på att en placering av en elev med funktionshinder i en klass där merparten 

av eleverna inte är funktionshindrade inte innebär inkluderande integrering om inte 

eleven i fråga ser sig själv som en del av gemenskapen och gruppen. 
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Utifrån Haug (1998, s.20f) kan pedagogerna anses ha segregerande 

integreringsperspektiv. Pedagogerna som arbetar inom grundskolan tar ut eleverna ur 

klassen för att ge dem en anpassad eller kompensatorisk undervisning för att de senare 

ska kunna delta i den reguljära undervisningen. Pedagogerna ser en vinst i att anpassa 

miljön utifrån elevernas förutsättningar och menar att de förutsättningar som finns i 

klassrummet inte gynnar undervisningen av dessa elever. 

Även i särskolan anser man att det gynnar eleverna att anpassa miljön, även om det 

innebär ett särskiljande av eleverna. De intervjuade pedagogerna inom grundskolan 

ansåg att genom att segregera eleverna kunde eleverna stärkas och sedan slussas tillbaka 

till klassen. Det ansåg de vara det bästa sättet för att tillgodo se elevernas behov. Sett 

tillbaka i historiken kan vi dra paralleller till 30-talet då diskursen kan antas vara den 

samma även om formuleringen var en annan. Då handlade det om att de ”dåliga 

elementen” fördes åt sidan för att skapa förutsättningar för att ge eleverna den särskilda 

omsorg de behövde, samtidigt som undervisningen för de ”normala” eleverna 

underlättades. Motivet för detta var tydligt, det handlade om individens och samhällets 

bästa (skolverket, 1998, s.14f). Intentionerna, att göra det som anses vara bäst för både 

den berörde eleven samt för de andra eleverna i klassen, kan anses vara desamma, 

metoden kan också anses vara den samma men i dag pratar vi inte om ”dåliga element” 

utan elever i behov av särskilt stöd. Idag talar vi nog också snarare om att ge elever 

kompensatorisk eller anpassad undervisning än att ge dem särskilda omsorger. Det är, 

enligt Persson (2001, s.95), en vanlig föreställning att elever som särskiljs från klassen 

för specialundervisning ska hinna ifatt sina klasskamrater. Det leder till att det ställs 

höga krav på specialläraren och eleven i fråga då de måste anpassa sig efter de övriga 

elevernas prestationer (Persson, 2001, s.95). Detta anser vi går emot läroplanen som 

tydligt framhåller att läraren skall utgå ifrån varje enskild individs behov, vilket borde 

innebära att eleven inte ska behöva anpassa sig efter majoritetens prestationer. 

Salamancadeklarationen syftar till, att i enighet med den sunda pedagogikens 

välbeprövade principer som kan komma alla barn till fördel, att inlärningen måste 

anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg 

fastställda antaganden om in lärningsprocessens takt och natur (Svenska Unescorådet, 

2/2006, s.17). Detta framhåller även Marianne, specialpedagog på träningssärskolan, i 

sin intervju då hon menar att det inte enbart är eleven som ska anpassas och 
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normaliseras utan även miljön måste anpassas efter eleven. Två av våra 

intervjudeltagare trycker på vikten av att ha ett syfte med integreringen, att det ska ske 

utifrån elevernas förutsättningar och inte enbart för en princips skull.  De framhöll att 

det måste finnas en mänsklig vinst på det hela, integreringen får inte ske enbart för 

integreringens skull och inte på elevernas bekostnad. Vi anser att detta, att integrera 

enbart för integreringens skull, kan leda till att integrering, som borde vara något 

positivt i stället blir något negativt, eller en principsak utan en bra motivering.

5.4 Intentioner och förverkligande
Det är som vi tidigare framhållit som en ambition inom svensk skollagstiftning att en så 

stor andel elever som möjligt ska gå i den vanliga skolan (Persson, 2001, s.98). I 

genomsnitt får var sjätte grundskoleelev i varje årskull specialpedagogiskt stöd av något 

slag (Persson, 2001, s.129). I skollagen (4 kap. 1 §) framgår det att utbildningen i 

grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet och att särskilt stöd ska ges 

till de elever som har svårigheter i skolarbetet (Lärarnas riksförbund, 2005, s.80). Enligt 

Läroplanen ska alla som arbetar inom skolan medverka till att utveckla elevernas känsla 

för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor (Lpo 94, 2006, s.8). I Salamanca 

framhålls det att integrerad (inklusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp 

en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater (Svenska 

Unescorådet, 2/2006, s.19). Det framgår att den grundläggande principen för den 

integrerade (inklusive) skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas 

tillsammans. De integrerade skolorna måste erkänna och tillgodose alla elevers olika 

behov och ha utrymme för olika metoder och tempon för inlärning (Svenska 

Unescorådet, 2/2006, s.18).

Att elever segregeras kan utifrån Skidmores paradigm (1996, s.42) ses som ett 

psykomedicinskt perspektiv. Eleverna verkar anses vara för olika eller annorlunda för 

att passa inom klassens ramar. Perspektivet kan anses vara att det är eleven som är 

bärare av problemen och bör av den orsaken segregeras. Att det sker en ökning av 

elever i särskolan och av elever i behov av särskilt stöd kan dock knappast ses enbart 

utifrån ett psykomedicinskt paradigm. Det borde i så fall innebära att den intellektuella 

och sociala kapaciteten bland befolkningen förändrats. Haug menar att ökad särskiljning 
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kan anses höra ihop med att elevers olikheter ökar men det kan även anses bero på att 

behovet av homogenisering ökar (Haug, 1998, s.44). Utifrån detta kan man anta att det 

finns flera olika faktorer som kan bidra till att antalet elever i behov av särskilt stöd 

ökar. Utifrån Skidmore (1996, s.42) kan man belysa kravet på ökad homogenisering 

utifrån ett sociologiskt perspektiv (samhällsstrukturellt) eller ett organisatoriskt 

perspektiv (institutionellt). Utifrån dessa perspektiv borde åtgärderna ligga på 

utbildningssystemets politiska reform eller skolans organisation De olika paradigmen 

kan ses som instrument för att hitta de bakomliggande orsakerna för ökat antal elever i 

behov av särskilt stöd eller för ökat behov av särskiljning. 

Det kan tolkas som att ju fler paradigm man tillämpar på problemen ju fler alternativ 

eller möjligheter till lösningar eller åtgärder får man. Den ena orsaken behöver inte 

eliminera den andra och vi vill mena att det ofta kan röra sig om en kombination av 

påverkningsfaktorer som ligger till grund för att fler elever segregeras. 

Enligt artikeln Kommunernas engagemang avgör särskolemottagande, publicerad av 

Skolverket, kan antalet elever som blir omplacerade på särskolan skilja sig mellan olika 

kommuner. Där står det att antalet elever som placeras i särskolan har ökat mycket de 

senaste 15 åren och att ökningen har främst berört elever i gränszonen mellan 

grundskola och särskola

 (Norman, 061211, http://www.skolverket.se/sb/d/1682/a/7597  ).   Att antalet elever som 

placeras i särskolan skiljer sig mellan kommuner skulle kunna anses bero på att besluten 

om bland annat resursfördelning och vilka elever som ska betraktas vara berättigade 

särskilt stöd ligger sedan 90-talet på kommunalnivå och ofta på skolnivå (Skolverket, 

1998, s.17). Det kan verka föga troligt att skillnaderna beror på att elevernas intellekt 

utan det handlar snarare troligtvis om tolkningsutrymme inom styrdokumenten och/eller 

förordningar. Detta framhålls även av Persson (2001, s.142) som lyfter att samhällets 

intentioner och ambitioner med skolan formuleras av läroplaner, skollag och 

förordningar men hur dessa ska realiseras sägs det inget om. Exempelvis kan 

bedömningen av vilka elever som ska anses komma i fråga för särskilt stöd, hänga bland 

annat ihop med hur vi definierar normalitet och avvikelse. Debatten kring vilka elever 

som bedöms avvikande kan påstås vara en definitions fråga som ser olika ut i olika tider 

och sammanhang (Skolverket, 1998 s.12). Vi upplever att det är delvis upp till 

kommunerna och skolorna att själva bestämma vilka elever som skall falla under 

definitionen. 
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Enligt Salamanca (Svenska Unescorådet, 2/2006, s.19) borde det vara undantagslösning 

att sända barn till särskilda skolor eller sammanföra dem i specialklasser inom en viss 

skola på varaktig basis. Enbart där barnets behov inte kan tillgodoses i vanlig klass blir 

segregering aktuell. Det borde innebära att det finns utrymme för särskolan inom den 

integrerade skolan även om den enbart ska tillgås då det är befogat. Särskolan är som 

namnet förtäljer en särskild skola vilket framgår i kontexten. Detta framhölls av en av 

våra respondenter som inte gillade ordet särskola eftersom att det är särskiljande i sig. 

För att åstad komma integrering i särskolan, tyckte de flesta av dem vi frågade att det 

behövs en dialog mellan de personer som arbetar på skolan. Det kan handla om 

värderingsfrågor, nyfikenhet, utbyte av kunskaper med mera. 

Kunskapen kan även delges eleverna på grundskolan via deras lärare. Vissa ansåg att 

förverkligandet av denna kontakt låg på organisationen, att det är dem som måste styra 

upp och öppna för dialogen. Vi anser att specialpedagogerna var mera inne på att 

integrera särskolan som skolform i den reguljära skolan än att integrera eleverna från 

särskolan som individer. Särskolan och skolan kanske behöver vara mera enhetliga eller 

gemensamma för att eleverna ska kunna bli det. 

5.5 Sammanfattning av diskussion
För att besvara våra frågeställningar har vi samanställt det vi har kommit fram till i vårt 

resultat och vår diskussion. Det har framgått att skolans och samhällets intentioner är att 

så stor andel elever som möjligt ska gå i den vanliga skolan (Persson, 2001, s.98). Trots 

detta har klasserna blivit större och kraven på homogenisering och särskiljanden har 

ökat (Persson, 2001, s.115f). Person (2001, s.130) framhåller även att skolan inte är 

istånd att ta tillvara och bemöta elevernas olikheter i undervisningen. Detta kan antydas 

vara ett hinder för integrering. Syftet med arbetet har delvis varit att ta reda på hur 

speciallärare och specialpedagoger ser på integrerande samt segregerande arbetssätt och 

hur de upplever att det fungerar i praktiken. Något de framhöll som nackdel med 

integrering var elevantalet i klasserna. Pedagogerna på grundskolan framhöll att det 

kunde vara svårt att för elever i behov av särskilt stöd att koncentrera sig i en stimmig 

miljö. De ansåg att klassrumsmiljön inte var fördelaktig då det kom till att ge eleverna 

det stöd de behöver. Vi anser att det har framgått att pedagogerna utgått ifrån ett 

segregerande integreringsperspektiv. De ser en vinst i att eleverna särskiljs, för att få 
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kompensatorisk eller anpassad undervisning. Pedagogerna från grundskolan har som 

mål att eleverna ska återinföras i klassen. Både särskolan och grundskolans pedagoger 

arbetar utifrån det de anser vara elevens bästa. 

I intervjuerna har de sociala relationerna lyfts fram som en fördel med integrering. 

Lokal integreringen har setts som en möjlighet för sociala samspel och möte mellan 

barn med olika förutsättningar. Det har dock även framgått i litteraturen att fysisk 

integrering inte nödvändigtvis leder till social integrering (Tideman, 2004, s.125). 

Något som lyftes i intervjuerna var förutsättningarna för integrering. Dessa skulle kunna 

ses dels som möjligheter och dels som hinder beroende hur de framställs. Integrering 

bör enligt några ske utifrån elevens förutsättningar och man ska se till att de gynnar 

eleven. Exempelvis ansåg vissa av respondenterna att en förutsättning för en positiv 

integrering var att eleverna skulle ha med sig resurserna till klassen. En annan 

förutsättning för integrering är att eleven i fråga ser sig själv som en del av 

gemenskapen i gruppen eller klassen (Brodin & Lindstrand, 2004, s.69). Detta framhölls 

även av en av respondenterna. Två av pedagogerna menar att om förutsättningarna är 

bra så kan de inte se några nackdelar med integrering. En fördel med integrering enligt 

Salamanca deklarationen är att det är det effektivaste sättet att skapa solidaritet mellan 

elever i behov av särskilt stöd och andra elever (Svenska Unescorådet, 2/2006, s.19). 

Fördelar med segregering kan finnas, i enighet med Salamanca deklarationen, i de 

sällsynta fall då elevens behov inte kan tillgodoses i vanlig klass (Svenska Unescorådet, 

2/2006, s.19). Andelen elever som skrivs in i särskolan varierar i olika kommuner 

(Norman, 061211, http://www.skolverket.se/sb/d/1682/a/7597). Vi anser att det kan 

eventuellt bero på tolkningsutrymme i styrdokumenten. 
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Bilaga

Intervjufrågor

1. Vad anser du vara skillnaden mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik?

2. Vad anser du att begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” innebär?

3. Vad innebär integrerande arbetssätt enligt dig?

4. Vad innebär inkluderande arbetssätt enligt dig?

5. Hur anser du att du arbetar för integrering?

6. Vad kan du se för fördelar med integrering?

7. Vad kan du se för nackdelar med integrering?

8. Hur åstadkommer man integrering i en skolform där själva kontexten är exkluderande 

(särskola)?
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