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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker, utifrån en beskrivande idéanalys, hur begreppen 

integrerad eller särskildundervisningsgrupp använts över tid i läroplanerna Lgr-1962, 

Lgr-1969, Lgr-1980, Lpo-1994 samt Lgr-2011. Med en beskrivande idéanalys 

kommer jag att beskriva ett material och sedan dra slutsatser om det. Jag kommer i 

materialet beskriva argumenten för och mot om integrerad skolgång respektive 

särskildundervisningsgrupp och hur dessa framkommer i läroplanerna över tid. Jag 

kommer vidare se vad som utrycks i läroplanerna när det gäller integrerad skolgång 

respektive särskildundervisningsgrupp.  

Undersökningen bygger på tidigare forskning kring särskildundervisningsgrupper och 

de vanligaste argumenten för eller mot som forskningen beskriver. Utav dessa 

argument har ett analysschema framkommit, där läroplanerna är med.  

I analysen framkommer det bland annat att vissa av de argument som den tidigare 

forskningen tagit upp finns med i de olika läroplanerna. De flesta argument är mot 

särskildundervisningsgrupp, dock finns det några för. Trots detta används 

särskildundervisningsgrupp i den svenska skolan i dag. En slutsats är att skolan inte 

vet hur man ska göra för att klara av att integrera alla så man behåller kvar särskolan. 

 

Nyckelord: integrerad, särskildundervisningsgrupp och läroplaner 
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1. Inledning 

I centrum för skolans fostrande verksamhet står den enskilde eleven. Att hjälpa varje elev till en 

allsidig utveckling är riktpunkten för skolans arbete. Det innebär, att den med aktning för elevens 

människovärde och kännedom om hans individuella egenart och förutsättningar skall söka främja hans 

personliga mognade till en fri, självständig och harmonisk människa(Lgr-1962, sid 13) 

 

Redan i den allra första läroplanen som kom 1962 står det att vi alla är olika och har 

olika förutsättningar att klara av skolan. Jag har under mina tre år som lärarstudent 

sett hur olika elever kan vara. Det står i läroplanen 1994(Lpo-94, sid 10) att alla har 

rätt till en likvärdig utbildning. Skolan ska dock ta särskilt hänsyn till de elever som 

har svårigheter att nå målen, det kan på detta sätt finnas olika sätt att nå dessa. Därför 

kan inte undervisningen bli lika mellan alla elever.   

Jag har haft möjlighet under min lärarutbildning på Högskolan i Halmstad att få vara i 

en grundskola med ”vanliga” elever och på särskolan med elever som har svårigheter 

att gå i grundskola. Man kan säga att skolans motto är ”en skola för alla”. Skolan ska 

passa alla, det vill säga, trivas där, uppleva skolan som sin och känna att man får ut 

något av att gå där. Att gå i skolan och skaffa sig kunskaper, attityder, få insikter och 

känna duglighet men också få ett socialt nätverk(Haug 1998, sid 14) 

 

Szönyi(2009) har undersökt hur elever upplever det att gå i särskilda 

undervisningsgrupper1 där det kommer fram både positiva och negativa argument. 

Tideman m.fl har lagt fram argument på vad man vinner på om eleven med 

svårigheter får gå integrerad2 i vanlig grundskola. De är dessa argument som min 

uppsats bygger på och kommer användas i analyserna av läroplanerna. 

 

Under arbets gång läste jag en artikel i Hallands nyheter(2010-12-16) att 233 elever 

felaktigt placerade i särskola. Där skolinspektionen har gjort granskning av olika 

kommuner i Sverige och sett att det är brister i de utredningar som ska göras för att en 

elev ska bli inskriven i särskolan. Artikeln tar upp att elever som hamnar i särskolan 

får mer omsorg dock mindre utmaningar och de elever som senare går tillbaka till 

                                                 
1 Här menas de som med någon sorts funktionsnedsättning undervisas i en mindre grupp med elever som har 
liknade funktionsnedsättning.  
2 Integrerad menas här de elever som är i behov av särskilt stöd och går i sin lokala skola och får sin 
undervisning där. 
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grundskolan har svårt att ta igen de kunskaper som de gått miste om. Detta 

intresserade för mig då jag valt att granska vad som sägs/har sagts i läroplanerna om 

att vara integrerad eller gå i särskild undervisningsgrupp.  Jag har valt metoden en 

beskrivande idéanalys som har till syfte att beskriva integrerad eller 

särskildundervisnings grupp i de olika läroplanerna och tolka dessa beskrivningar. 

Mitt arbete har inte till syfte att ta ställning om att vara integrerad eller att gå i 

särskild undervisningsgrupp, utan att ge läsaren en inblick och skapa diskussioner i 

ämnet. Uppsatsen kommer att börja med grundskolans första läroplan som kom 1962, 

Lgr-1962. Sedan granskas Lgr-1969, Lgr-1980, Lpo-1994 samt Lgr-2011. 

Denscombe(2004, sid 30) skriver att som forskare är det svårt att ha en helt objektiv 

syn på det man forskar i för man är knyten till de man vill forska i. Jag har valt att 

göra ett arbete i detta ämne för det är något som intresserar mig och förhoppningen 

med denna undersökning är att läsaren ska få en förståelse för de elever som har det 

svårt att nå upp till skolans mål av olika anledningar, och intressera sig för vilka typer 

av skolformer som finns. 

 

 

1.1. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med min studie är genom ett idéanalytiskt perspektiv undersöka hur begreppet 

integrerad eller särskilda undervisningsgrupper har använts över tid i läroplanerna, 

lgr-62, lgr-69, lgr-80, lpo-94 och i lgr-11. Med ett idéanalytiskt perspektiv menas att 

man prövar och kritiskt granskar olika politiska idéers argument(Beckman 2005, sid 

12). I teori delen läggs argument för eller mot integrerad eller 

särskildundervisningsgrupp, de är dessa som jag sedan använder mig av när 

läroplanerna granskas. Detta leder fram till de frågeställningar jag kommer att 

studera: 

 

1. Vad uttrycks i Lgr-62 till Lgr-11 angående integrerad skolgång respektive särskild 

undervisnings grupp? 

2. Vilka argument lyfts fram från Lgr-62 till Lgr-11 om integrerad skolgång 

respektive särskild undervisningsgrupp? 
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2. Särskolans historia: 

Människor med utvecklingstörning är en märklig grupp i vår befolkning. Inga andra har varit föremål 

för en sådan total attitydomsvängning: från att ha varit oönskade, förskjutna, hånade, fruktade och 

t.o.m förföljda, till att bli respekterade medborgare som lever mitt ibland oss med i lag inskrivna 

rättigheter till goda levnadsvillkor(Grunewald 2008, sid 19). 

 

Det var i Frankrike som demokratin föddes och de mänskliga rättigheterna 

formulerades. Men framförallt blev barnen synliga. Jean-Jacques Rousseau(1712-

1778) menade att ”hos varje barn finns det en naturens egen fria utveckling, som man 

skall ta vara på och stimulera”. Den franske läkaren Edouard Séguin(1812-1880) 

utvecklade pedagogiken under sin levnadstid. Han undervisade barn i Paris 1842 och 

han skrev den första handboken om hur man skulle pedagogiskt behandla idioter och 

andra efterblivna barn. Denna bok låg i grund för den sinnesslöe pedagogiken i 

västvärlden. En annan fransman vid namn Jean E:D Esquirol var den som beskrev 

olika grader av idioti vid år 1845. Han var den förste som sa att miljön och dålig 

omvårdnad har inverkan på begåvningsutvecklingen(Grunewald 2008, sid 44-46). 

 

Vetenskapen gjorde ett genombrott under andra hälften utav 1800-talet. Man började 

då visa intresse för missbildningar. De som innan hade tagit avstånd ifrån började nu 

bli intressanta objekt i olika studier. Eftersom man började se de funktionshindrade i 

samhället började de också ställas krav på mer insatser till dessa. 1826 anställdes 

Georg Engström som Sveriges första sinnessjukhusläkare. Han gjorde olika 

klassifikationer, där de fåniga ansåg som obotliga(Grunewald 2008, sid 50- 51).  

Skolplikt för dövstumma barn infördes 1889. 1896 blev det skolplikt för blinda barn. 

Inte förrän 1944 blev det skolplikt för de som ansåg som sinnesslöa(Grunewald 2008, 

sid 54).   

 

Ordet särskola kom 1955. Man tog då bort internatundervisningen, med detta ökade 

antalet elever. Man ansåg att de obildbara barnen kunde undervisas och nya metoder 

för detta växte fram. 1985 kom särskolan med i skollagen, men är fortfarande en 

särskild skolform. Att få komma med i skollagen hade ett stort värde. Eftersom man 

inte bedrev undervisningen längre som ett internat kunde man nu samarbeta med 

hemmet bättre. 1968 infördes träningsskolan detta på grund av att allt fler elever med 
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olika hjärnskador kom in i särskolan. Det fanns nu kunskaper om hur dessa skulle 

bildas. Sverige var det första land i världen som hade skolplikt för dessa barn som 

ansetts som obildbara. Syftet med särskolan var att göra dessa barn till 

”samhällsdugliga medborgare”. Det viktigaste var inte att alla skulle lära sig att räkna, 

skriva och läsa. Man skulle rätta sig efter barnets förutsättningar och inte tvärtom. På 

1960- och 1970-talet handlade debatten om var särskolan skulle ligga, vilka lokaler 

skall den ha. Att särskolan började finnas där grundskolan fanns gjorde att det 

byggdes upp ett samarbete mellan dessa två skolformer, vilket många upplevde 

positiv. Det fanns även de som ansåg det som negativt, detta för att många ansåg att 

de inte hade kunskapen att hantera dessa elever(Grunewald 2008, sid 339-343). 

På 1990-talet gick särskolan från att gå under landstinget till att skötas av kommunen. 

Detta trodde man skulle göra det lättare att förverkliga de handikappideologiska 

målen och att en ”skola för alla” skulle bli verklighet(Tideman m.fl 2004, sid 15). 

 

2.1. Läroplaners historia 

När man hör ordet ”läroplan” så tänker man på en verksamhet som har föreskrifter 

och riktlinjer om hur mål och innehåll ska nås(Linde 2006, sid 5). 

Linde(2006, sid 19ff) skriver att i en formulerad läroplan som gäller för skolan står 

det vilka ämnen som ska undervisas och innehållet i ämnet som sak finnas med. 

Läroplanen kom till genom att man ansåg att lärande och uppfostran borde äga rum i 

”särskilda” hus. Då behövdes det riktlinjer om hur man skulle agera och vad som 

skulle läras ut i dessa hus.  

 

För att formulera läroplaner ur ett filosofiskt synsätt utgår man från vissa frågor som 

att se hur verkligheten ser ut, vad kunskap är, hur vi människor bör leva våra liv och 

hur ska vi göra för att få ett bra samhälle. En annan fråga man ställer sig är hur man 

ska se på människan. Är vi ett subjekt som känner och tänker eller som man kan 

forma genom att bestraffa och slå eller ge olika typer av belöningar. Ska eleverna 

undervisas för att utveckla sig själva eller för att vara bra i samhället. Det finns 

rekommendationer och metoder för hur undervisningen ska ske, som är grundade i 

psykologiska teorier om barns utveckling och tänkande. Dessa gamla filosofiska 

frågor och tänkande finns med i våra nutida läroplaner.  

 



 8 

Linde(2006, sid 30ff) skriver att under nittonhundratalet har två filosofiska 

inriktningar haft stor betydelse när det gäller tänkande om läroplaner. Den ena 

pragmatismen där det handlar om konsekvenser av handlande. Undervisningen gick 

från att ta in kunskap som redan fanns och skulle användas och återvinnas i 

generation till generation, till att ge barnen redskap för att söka kunskap som de hade 

nytta av i framtiden, då den hela tiden ändras. Kunskapen skulle tas in genom olika 

praktiska och experimenterande moment. Hela skolan ska jobba mot att vara en 

demokratisk, kritisk och tillåtande institution.  

Den andra inriktningen i läroplanstänkandet är den kritiska teorin. Där handlande det 

om att man ska granska maktförhållande och de institutioner som finns i samhället. 

Den kritiska teorin har inte skapat någon ny läroplansfilosofi men har betytt mycket 

när den gäller diskussionerna i det pedagogiska tänket. 

 

När det gäller den svenska skolan ville man under 1940-talet modernisera skolan och 

tillsatte då en utredning som hade detta som uppdrag. I Sverige under denna tid 

skedde det tidig uppdelning av eleverna. Man gick vidare till folkskola eller andra 

läroverk. Detta berodde på vilken ekonomi familjen hade, inte på grund av elevens 

begåvning. Detta ville man ändra på och ha en gemensam bottenskola där alla barn 

gick. Det blev en stor förändring av den svenska skolan. Linde(2006, sid 87) har 

tolkat de viktigaste förslag som lagts fram av utredningen.  

1. Demokratins ideal ska användas i skolan och på så sätt ersätta de kristna och 

patriotiska värderingarna.  

2. Skolans arbete ska vägledas och präglas av de principer som prövats fram av 

amerikanska progressivismen. Vilket betyder att arbetsformerna ska vara 

undersökande och elevaktiva.  

3. Att gemensam nioårig skola ska ersätta den uppdelningen av elever som skulle 

gått till läroverk eller folkskola. Denna kom senare att kallas grundskola. 

  

 År 1946 började man med ett försök på att en gemensam skola. Detta ledde till att 

nya teorier i pedagogik inrättades, lärarutbildningen förändrades till att ha en mer 

pedagogisk vetenskaplig grund. Länsskolnämnder inrättades och skolöverstyrelsen 

blev större. Dock dröjde det till 1962 då den första läroplanen kom för den 

gemensamma skolan. För grundskolan kom sedan en ny 1969 och en 1980. Dessa 

bygger i stort sett på samma principer. Man hade mål och riktlinjer, som följdes av 
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särskilda ämnens timplaner. Det stod vad man skulle jobba med i vissa årskurser och 

vilket innehåll. I den läroplan som kom 1994 är målet med undervisningen det 

viktigaste. Målet är övergripande och ibland svårt att veta vilket ämne det tillhör. 

1994 års läroplan har även kursplaner där det står vilket mål som gäller för ett visst 

ämne. Att man valt att ha läroplan och kursplan som två skilda riktlinjer beror på att 

man avser att läroplanen har lång livslängd och målen för kursen är begränsad och 

kunna ska revideras under tiden. Målen bestämmer inte på vilket sätt läraren ska 

undervisa eller om vad, dock vilka kunskaper eleverna ska ha efter avslutad kurs. 

Man säger att vi har en målstyrd skola idag.  
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3. Metod 

Jag har valt läsa och beskriva ett visst material. Detta material består av olika texter 

jag försökt förstå och tolkat vilket är en grund för hermeneutiken. Själva ordet 

hermeneutik betyder tolkningskonst. Meningen är att skingra oklarheter i en text men 

även att hitta dolda innehåll(Hellspong 2001, sid160-161). Vilken leder fram till att 

jag gjorde en idéanalys över tid3. Det empiriska urvalet bestod av läroplanerna Lgr-

1962, Lgr-1969, Lgr-1980, Lpo-1994 och Lgr-2011. Undersökningen bygger på 

samtliga läroplaner samt den som kommer ut höstterminen 2011. En idéanalytisk 

beskrivning är beroende av en jämförelse vilket jag ämnar göra i min 

undersökning(Beckman 2007, sid 51 & 53).   

 

I läroplanerna har jag gjort ett urval av text att studera, där jag både uttalat och 

införstått har tittat närmare på begreppen integrerad eller särskilda 

undervisningsgrupper. I vissa fall har inte begreppen nämnts men man kan utläsa att 

tankarna finns.  

 

Min undersökning kommer att fokusera på begreppen integrerad eller särskilda 

undervisningsgrupper, vilket är när man på grund av en funktionsnedsättning eller 

svårigheter i skolan placeras i en mindre grupp. Detta för att underlätta elevens 

skolgång. Med hjälp av ett analysschema (se kapitel 4, Presentation av 

analysschema) kommer jag att analysera och tolka mitt material. Att dra slutsatser av 

det aktuella material och inte bara återberätta det är syftet med en beskrivande 

idéanalys. Syftet är inte att ta ställning till den text eller budskap som frågorna 

försöker få fram. Men det är viktigt att kunna argumentera för sina slutsatser menar 

Beckman (2007, sid 49-50). Att inte ta ställning och ha en objektivitet är en fördel 

med en beskrivande analys då avsikten är att inte ta ställning.  

 

För att granska politiska texter som bygger på en politisk ideologi så som läroplaner, 

är argumentationsanalys ett bra verktyg att använda.  Argumentationsanalys kan 

användas när man vill prova för- och motargument och kan därför användas i denna 

analys. Som jag tidigare beskrivit är inte meningen med min uppsats att ta ställning 

men som Beckman(2007, sid 38ff) skriver, man kan beskriva skillnader mellan för 
                                                 
3 Andra angreppsätt än att göra en idèanalys kan ha ett syfte som att förklara eller ta ställning(Beckman, 2007, 
sid 30-47) 
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och mot argument för att på så sätt öka sin förståelse. I min undersökning är det 

meningen att öka förståelsen för hur begreppen integrerad/särskilda 

undervisningsgrupper har använts över tid i läroplanerna. I en argumentationsanalys 

ska man undersöka olika texter som har olika uppfattningar i samma fråga. Det 

behöver inte finnas en litterär strid i det man undersöker(Beckman 2007, sid 42), men 

i den tidigare forskningen kan man se skillnaderna. Enligt Beckman(a.a, sid 42) kan 

man inte bara visa skillnaderna med ett schema utan också med sammanhängande 

text som visar de tankar man haft som lett fram till analysschemat. Eftersom jag valt 

att undersöka läroplaner som är en politisk text kunde jag valt att använda mig utav 

kritisk teori där man studera samhällsförhållanden. Vad det är som dominerar och 

formar hur våra institutioner ser ut. Fokuset ligger i att kritisera olika företeelser i 

samhället samt upplysa andra om hur det ser ut. I slutändan vill man förändra 

samhället med sin forskning(Patel & Davidsson 2003, sid 35).  

 

Frågeställningarna som legat till grund för undersökningen är baserat på syftet med 

uppsatsen som är att undersöka hur begreppen integrerad/ särskilda 

undervisningsgrupper använts över tid i läroplanerna men jag har även tittat på vad de 

säger i den tidigare forskningen. Detta har lett fram det de argument som lagts fram i 

uppsatsen både de som förespråkar och de som motsäger.  

 

När det gäller etik så handlar det om vad man bör göra och inte göra. Man bör tänka 

på de som berörs i sitt arbete. Arbetet ska ha en viss form av konfidentiell 

information. Att forskningen är moraliskt genomfört är forskarens ansvar. Man ska 

som forskare agera professionellt när det gäller att ta sträva efter 

sanningen(Denscombe 2004, sid 211-213). När det gäller mitt arbete så gäller det för 

mig att se till att fakta jag använder mig utav stämmer och är framtagen på ett korrekt 

sätt. Jag som forskare i detta arbete använder fakta på rätt sätt och inte förvränger den 

forskning jag valt att använda mig utav.  

 

Allt som gjorts i denna uppsats har jag stått för, då jag är ensam om att skriva 

uppsatsen. Validiteten i mitt arbete som handlar om den data som samlats in till de 

frågor som ställts i uppsatsen(Denscombe 2004, sid 124-125). Den litteratur jag valt 

anser jag är relevant för det jag valt att undersöka och min analys bygger på de frågor 

jag ställer och den data jag insamlat. Tillförlitligheten, som menas med de metoder 
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och tekniker som använts för att samla in data(a.a. sid 125) i arbetet, består att av jag 

ensam har samlat in det som behövs i arbetet därför bygger arbetet på mina tolkningar 

den. Arbetet hade förmodligen sett annorlunda ut om man varit två som läst och 

samlat in data och gjort analysen tillsammans. 

Eftersom jag är ensam att skriva har jag gjort begränsningar. Enligt Denscombe(2004, 

sid 154) så är inte någon sorts forskning fullkomlig, man är tvungen att kompromissa. 

Man måste se hur verkligheten ser ut och resurserna är begränsade. Man får hitta fram 

till en väg där man gör en avvägning mellan krav och prioriteringar, i en bra 

forskning överväger man dessa istället för att sopa dem under mattan. Att kunna 

erkänna arbetes begränsningar visar på att forskningen litar på de valda 

tillvägagångssätt man valt. När det gäller mitt arbete har jag gjort en begränsning när 

det gäller läroplanerna. Jag har valt att titta på vad de säger om integrerad eller 

särskild undervisningsgrupp inget annat. Jag ser det som en begränsning att vara 

ensam och skriva då det bara är jag som kan läsa in litteratur. Något annat som är en 

begränsning är att jag inte haft någon att diskutera med om det man kommit fram till.  
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4. Teori 

Här kommer det att presenteras hur det ser ut i dag i skolan, vad lagen och tidigare 

forskning säger om att gå integrerad eller att gå i särskildundervisningsgrupp. 

Forskning som jag använt mig utav är Szönyi(2009) elever i särskilda 

undervisningsgrupper, Tideman m.fl(2004) den stora utmaningen-om att se olikheter 

som resurs i skolan samt Mineur(2007) i klass med alla andra-två fallstudier om 

grundskoleplacerade särskoleelevers upplevelser av sin skolvardag. Szönyis(2009) 

rapport bygger på hur elever med funktionsnedsättning upplever det att gå i mindre 

undervisningsgrupper. Szönyis har intervjuat elever som bara har gått i mindre 

grupper men även de som gått i vanlig grundskola. Svaren hon fått har både varit 

positiva och negativa med att gå i mindre grupp. I Tideman m.fls(2004) rapport har 

man gjort fallstudier på skolor om hur de uppfattar elevers svårigheter i skolan, samt 

deras erfarenheter. Detta har lett fram till argument för och mot en inkluderande 

skola. Minuers(2007) rapport handlar om två pojkar som är inskrivna i särskolan men 

går i grundskola, om hur de upplever det att gå som integrerad. Jag har även tagit del 

av Persson(2008) som skrivit Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap som 

handlar om hur skolan ser på olikheterna i eleverna och hur de jobbar med det.  

 

Jag har valt att dela in i olika undergrupper som sedan finns med i analysschema.  

Rubrikerna jag har i teoridelen kommer från den litteratur jag valt att ha med. Den 

första rubriken som handlar om hur det ser ut i dag och hur lagen ser ut, kommer från 

litteraturen läroplanen 1994(sid 9), Szönyi(2009, sid 14). Den andra och tredje 

rubriken relationer och pedagogiska miljön, kommer från Szönyi(2009, sid 30 samt 

27). Den tredje rubriken framtiden har jag hämtat ifrån skolverkets(2009, sid 10) 

broschyr Särskolan- hur fungerar den.  Den sista rubriken har jag hämtat från 

Persson(2008, sid 23). Har använt mig utav dessa rubriker då jag anser att de har 

väsentlighet i mitt arbete i det jag har valt att undersöka läroplanerna.  

 

4.1. Hur ser det ut i dag och vad säger lagen 

I detta första avsnitt kommer jag skriva om hur det ser ut idag 2010 när det gäller 

specialundervisning och särskola, detta för att ge läsaren en inblick och för att sedan 

diskutera detta i min analys. För att bli inskriven i särskolan idag krävs det en 



 14 

medicinsk, psykologisk, pedagogisk och en social utredning, samt ett medgivande 

från elevens förälder för att bli mottagen i särskolan(Skolinspektionen, 2010-12-20). 

 

Haug(1998, sid 22) till exempel att skolans specialundervisning i Sverige 1998 hade 

ett segregerande synsätt. Detta menas att man har en kompensatorisk inställning, man 

kompenserar de elever som är i behov av särskilt stöd för att komma upp i samma 

nivå som de andra eleverna. I läroplanen 1994 som används i dag stå det att alla 

människor har lika värde och att man ska visa solidaritet mot de som är svaga och 

utsatta(Lpo-1994, sid 9). Samtidigt i skollagen(lärarens handbok, sid 56) står det att 

de som är utvecklingsstörda och inte uppnås skolans mål ska gå i särskola. Vi har i 

dag 2010 kvar olika typer av skolgång, grundskola, särskola, och specialskolor. 

Persson(2008, sid 22) skriver att i första hand bedömer man om eleven kan nå upp till 

skolans kunskaps mål, kan inte eleven det ska stödundervisning sättas in. Behöver en 

elev extra stöd ska skolan erbjuda detta.  

 

Szönyi(2009) skriver att barn i behov av särskilt stöd ska undervisas i sin närmaste 

skola och ordinarie klass, i det ordinarie skolväsendet är en princip. Eleverna ska så 

långt som möjligt undervisas tillsammans, det vill säga vara inkluderande. Dock ska 

det under särskilda omständigheter finnas möjlighet att undervisas i särskild grupp, då 

ska kommunen ordna med att det finns särskola. Detta är något som finns med i 

skollagen(lärarens handbok, sid 84), Salamancadeklarationen4 och i FN:s 

standardregler för människor med funktionshinder5(Szönyi 2009).  

 

4.2 Relationer 

En av fördelarna med att ha en inkluderande skola är att man skapar förståelse för de 

som är olika. Elever med funktionsnedsättning kan umgås med elever som inte har 

någon nedsättning. På sikt leder det till ett samhälle som är mer öppet och förstående 

att vi alla är olika(Tideman m.fl. 2004, sid 230). En annan fördel med att gå 

integrerad är att man då kan gå i sin hemskola6. Ofta ligger särskolan på en skola i 

kommunen vilket kan leda till att det kan vara långt dit för vissa av eleverna. Detta 

                                                 
4 Salamancadeklarationen är för att bekräfta att alla har rätt till undervisning. Är skriven i Salamanca 1994. 
5 Varje land har ansvar för personer med funktionshinder. Detta är förslag på hur de ska göra för att personer 
med funktionshinder ska kunna leva som andra. 
6 Hemskola menas här den skola som ligger närmast hemmet och där jämnåriga barn går i skola. 
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leder till att de kamrater man har bor långt ifrån, vilket leder till att man inte har några 

jämnåriga kamrater att vara med på fritiden(Szönyi 2009, sid 30).  

En del av de elever som är med i Szönyis(2009, sid 33-34) rapport har gått i vanlig 

klass och valt att gå i särskild grupp. Detta för att de upplevde sig mobbade eller 

kränkta på något vis. De hade svårt att skapa kompisrelationer till elever utan 

funktionsnedsättning.  En del elever som tidigare gått i en vanlig klass upplevde den 

lilla gruppens gemenskap som mer viktig. I den lilla gruppen hade man möjlighet att 

känna en tillhörighet och skapa sociala kontakter som man innan hade svårt med(a.a. 

sid 43). En del upplevde det negativt att börja in en mindre klass då de fick färre 

kamrater. Tideman m.fl(2004, sid 232) anser att ibland är eleven i behov av särskilt 

stöd bara en placering som kan leda till att eleven känner sig isolerad och utanför.  En 

del känner det positivt att gå tillsammans med elever som har ungefär samma 

funktionsnedsättning som man själv har. Vilket hänger samman med att de upplevde 

sig har samma erfarenheter(Szönyi 2009, sid 35). 

När det gäller kamratrelationer så väljer elever som går integrerad att ha kamrater 

utan funktionsnedsättning medan om man går i en segregerad grupp väljer man 

kamrater med liknade funktionsnedsättning(Szönyi 2009, sid 38). 

Mineur(2007, sid 23) skriver att de elever som har funktionsnedsättning och går i en 

segregerande miljö har svårare att skapa kamratrelationer och befinner sig på en lägre 

utvecklingsnivå än de som jämnåriga. Medan elever med funktionsnedsättning och 

går i en inkluderande miljö har större socialt nätverk och fler kamrater samt har en 

högre socialt utvecklat beteende.  

 

4.3 Pedagogiska miljön 

En fördel med att gå i särskild undervisningsgrupp som elever i Szönyis(2009) 

rapport är att det finns många vuxna som kan hjälpa till. Det är en lugnare miljö i 

klassrummet då det inte är så många elever, vilket leder till att de lära sig mer. Detta 

var något de ansåg att alla elever hade nytta utav inte bara elever med 

funktionsnedsättning. Nackdelen med att gå integrerad är att den stora klassen kan 

skapa problem med inlärningen, detta på grund av att arbetsron inte infinner sig då 

det kan upplevas som stökigt med fler elever(Szönyi 2009, sid 27-28). Rätt 

anpassning av den fysiska miljön så som antalet elever i klassrummet, rätt teknisk 

utrustning leder till att man skapar en undervisningssituation som passar alla. Är de 

yttre förutsättningar de rätta kan gemensam undervisning vara möjlig(a.a. sid 45). 
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Tideman m.fl.(2004) menar att alla i klassen gynnas av att en elev är integrerad då de 

också får tillgång till den pedagogik som den eleven behöver.  

Att ge stöd och att ge utmaningar i skolsammanhang är en balansgång. I 

Szönyis(2009) rapport angav en del elever att stödet var dåligt och utmaningarna var 

för stora i den stora gruppen. Dock ansåg de att det var svårt att utmana och tänja på 

gränser när det fanns så många vuxna i klassrummet. Eleverna upplevde att de aldrig 

kunde vara ”osynliga” som att till exempel prata med en klasskamrat under lektionen.  

 

Eleverna i Szönyis(2009, sid 47-49) rapport ansåg att de lärde sig mer när de var i den 

lilla gruppen än i den stora. Att lära sig och få nya kunskaper ansåg eleverna väldigt 

viktigt när det gällde skolan, framför allt när man kom upp åldrarna när det gällde 

vilket betyg man skulle få. Eleverna ansåg att pedagogerna anpassade lektionerna 

efter dem och var de låg kunskapsmässigt. Tideman m.fl(2004, sid 230) menar att 

elever med funktionsnedsättning lär sig bättre om de går integrerade då de kan lära 

sig utav de elever som har lättare att klara av vissa ämnen så som matematik, svenska 

och engelska. Detta kan leda till att stimulansen blir bättre och eleven har lättare att 

klara av skolan.  

 

4.4. Framtiden 

För att få gå i särskolan krävs det att man inte når upp till kursmålen och 

undervisningen i grundskolan(Skolverket 2009, sid 4).  Att gå i särskilda 

undervisningsgrupper och gå efter särskolans läroplan kan leda till en del 

begränsningar i framtiden. Särskolan idag består av grundsär-, träningsskola och 

gymnasiesär. Grundsär- och träningskolan läser man i nio år med ett valfritt tionde. 

Alla gymnasieprogram läser man i fyra år(Skolverket, 2010-11-20). När eleven gått 

färdigt i skolan får de ett betyg. Betygen bygger på särskolans kursplaner och på dem 

kan man inte söka vidare till annan utbildning som till exempel någon utbildning på 

högskola, vilket på sikt kan leda till begränsningar när det gäller att få jobb. Personer 

som gått i särskola har ofta lönebidrag och är integrerad i olika verksamheter i 

samhället. De kan få prova på olika arbetsuppgifter som motsvarar de som utförs på 

den vanliga arbetsmarknaden, fast på deras egna förutsättningar. Detta är viktigt att 

veta när man som förälder gör valet i vilken skolform man väljer åt sitt 

barn(Skolverket 2009, sid 9-10).   
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4.5. Visar särskild undervisning på en skola för alla 

En skola för alla introducerades genom 1946 års skolkommission. Vilket då betydde 

att alla har rätt till skola och utbildning. Idag 2010 är denna rätt en självklarhet. Nu 

handlar det mer om att varje elev har rätt till att bli sedd för den individ den är och bli 

bemött med respekt. I skolan ska de finnas utrymme för allas olikheter i en gemensam 

skola. Alla elever har rätt att känna skolan som sin. Även de elever som går i särskola 

ska få vara med i en gemensam skola vilket de inte alltid känner sig som. Så länge 

särskolan är kvar som en egen skolform kommer begreppet en skola för alla inte att 

kunna uppfyllas(Mineur 2007, sid 36). Att ha målsättningen ”en skola för alla” ställer 

stora krav på skolan och dess personal. Utmaningen blir att se till att motverka 

utstötning genom att alla elever ska få lärande och utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. När och om detta inte lyckas får skolan och läraren ta ansvaret. Det är 

dock statsmakten som ser till att alla elever ska mätas efter samma måttstock och 

detta är inte vad ”en skola för alla” står för(Persson 2008, sid 23) 
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5. Presentation av analysverktyg 

Här kommer jag presenteras hur man ska läsa analysen och redogöras för hur delarna 

valts ut. Analysschemat är kopplat till syftet och frågeställningarna som denna 

uppsats bygger på. Tabellerna i arbetet är utformat så att de ska vara lätt att läsa och 

kunna göra en jämförelse av läroplanerna över tid. 

I teoridelen har det lagts fram argument för eller mot särskilda undervisningsgrupper 

som Tideman m.fl(2004)och Szönyi(2009) har lagt fram i sina undersökningar. 

Argumenten som ligger till grund för mitt analysschema kommer ifrån de rubriker 

som finns i teoridelen(Kap 4). Det handlar om argument för och mot när det gäller 

vad lagen säger, om relationer, den pedagogiska miljön, framtiden och hur man ska 

uppnå en skola för alla.  

 

I läroplanerna används inte ordet integrerad men efter ha läst på om begreppets 

betydelse har jag gjort en tolkning och som presenteras i uppsatsen.  

Jag har i uppsatsen valt att skriva från ett elevperspektiv. Då den forskning jag valt att 

läsa har det perspektivet.  

 

I mitt syfte och frågeställningar(kap 1.1) har jag valt att eftersöka begreppet hur 

särskildundervisningsgrupp eller integrerad syns i läroplanerna. Vad uttrycks i 

läroplanerna när det gäller integrerad skolgång respektive särskildundervisningsgrupp 

samt vilka argument som lyfts fram i läroplanerna. I kapitel analys av läroplanerna 

följer en analyssammanfattning av varje läroplan. Där kommer tolkningar i respektive 

läroplan sammanfattas.  

 

Nedanför presenteras analysschemat:  
Där relationer står för vilken relation man kan har/ kommer att få till sina 
klasskamrater då man går integrerad eller i särskildundervisningsgrupp. 
Den pedagogiska miljön står för vilken skolmiljö som integrerad respektive 
särskildundervisningsgrupp innebär. 
Framtiden står för vad det innebär att gå integrerad respektive gå i 
särskildundervisningsgrupp och hur det motiveras i läroplanerna. 
Lagen står för om det motiveras i läroplanen att man bör gå integrerad. 
Med en skola för alla menas här om det finns med i läroplanen som ett argument för 
eller mot integrerad. 
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Argument för integrerad skolgång 
 

Argument Lgr-
1962 

Lgr-
1969 

Lgr-
1980 

Lpo-
1994 

Lgr-
2011 

Relationer      

Pedagogiska 
miljön 

     

Framtiden      

Lagen      

En skola för 
alla 

     

 
 
 
 
 
Argument mot integrerad skolgång 

 
Argument Lgr-

1962 
Lgr-
1969 

Lgr-
1980 

Lpo-
1994 

Lgr-
2011 

Relationer      

Pedagogiska 
miljön 

     

Framtiden      

Lagen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

6. Analys av läroplanerna 

I kaptitel nedan kommer varje läroplan att analyseras utifrån de frågeställningar jag 

ställt. I resultatdelen har jag därefter gjort ett analysschema som är byggt på dessa. 

Analysen är byggd på att  jag har läst delar av de olika läroplanerna och tagit med det 

som jag anser relevant till min undersökning. Läroplanerna är böcker förutom 

läroplanen 2011 som jag har skrivit ut de två kapitel som fanns på skolverkets 

hemsida. I läroplansböckerna har jag valt att läsa de första kapitellen som handlar om 

skolans mål och riktlinjer. I läroplan 1962, 1969 samt 1980 har jag även läst kapitlet 

som handlar om specialundervisning. Eftersom jag är ensam har jag ej haft möjlighet 

att diskuterar min analys och resultat med någon, detta anser jag som negativt. Att 

arbete med läroplaner är ganska nytt fenomen för mig så analysen och resultatet kan 

ha sett annorlunda ut, om jag har haft mer erfarenhet när det gäller att arbeta i skolan 

och med läroplanerna.  

 

Min förstafrågeställning är: ”Vad uttrycks i Lgr-62 till Lgr-11 angående integrerad 

skolgång respektive särskild undervisningsgrupp?” Eftersom det i läroplanerna inte 

används begreppet integrerad, har jag tolkat läroplanerna efter definitionen elever 

som är i behov av särskilt stöd och går i sin lokala skola och får sin undervisning där. 

Min andra frågeställning: ”Vilka argument lyfts fram i Lgr-62 till Lgr-11 om 

integrerad skolgång respektive särskilda undervisningsgrupp? 

  

 

6.1. Läroplanen 1962 

I den första läroplanen i Sverige som kom ut 1962(Lgr-1962) har man ett kaptitel där 

det handlar om specialundervisning. Där har de delat in undervisningen i olika klasser 

så som: 

 

• Hjälpklass: där de som är intellektuellt utvecklingshämmade går. De gör inga 

framgångar av att gå i vanlig klass men är inte behov utav att gå i särskola.  

• Observationsklass: här går normalbegåvade barn som har vissa psykiska 

problem som gör att de inte kan undervisas i vanlig klass. 

• Hörselklass: här går de som är normalbegåvade men har hörselskador som gör 

det omöjligt att undervisas i vanlig klass. 
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• Synklass: normalbegåvade barn som har synskador och därför inte kan 

undervisas i vanlig klass. 

• Läsklass: eleverna som går här har läs- och skrivsvårigheter som gör att de 

inte hänger med i vanlig undervisning. 

• Frilufts- och hälsoklass: är till för dem som har eller haft tuberkulos och för 

dem som är allmänt klena på grund av nedsatt motståndskraft mot infektioner.  

• Skolmognadsklass: där de elever gå som anses vara normalbegåvande men 

inte mogna nog att gå i vanlig klass. 

• Cp-klass: är avsedda för de som har cerebral pares eller andra likartade 

motoriska rubbningar. 

 

För att gå någon utav dessa klasser krävs det en särskild utredning och 

undersökningar. Att dela in klasser på detta sätt anser jag är ett argument för 

särskildundervisningsgrupp. Då man har delat in eleverna efter vilka sorts svårighet 

de har. I läroplanen står det att man noga bör överväga vad eleven har att vinna eller 

förlora på att få specialundervisning. Undervisningen ska vara för elevens bästa och 

leda till positiva förutsättningar. För att kunna gå till undervisning i vanlig klass krävs 

det åter en utredning(Lgr-62, sid 62-68). Den här indelningen man gjort på de olika 

klasserna anser jag tyder på att man inte arbetar mot ett integrerande arbetssätt. Med 

detta menar jag som Haug(1998, sid 22) att man försöker hitta den optimala miljön 

för eleven som är i särskilt behov, vilket kan vara att gå i särskola eller i mindre 

grupper utanför klassen.  

 

Att gå i en specialklass eller specialundervisning är ett led för att skapa en skolgång 

som är anpassat efter den enskilda elevens förutsättningar. Eleven kan gå i 

specialklass eller i särskild specialundervisning som sker jämsides med vanlig 

undervisning. Att få specialundervisning ska ses som en hjälpåtgärd för de elever som 

på ett eller annat sätt inte kan gå i vanlig klass(Lgr-1962, sid 62). Man sätter de elever 

som har svårigheter i skolan i en miljö som finns och är anpassad till eleven. Den 

särskilda pedagogiska miljön är anpassad till de elever som är i behov av den och 

ingen annan. I nutida forskning som Tideman m,fl (2004) har skrivit så är de kritiska 

till att specialpedagogen eller läraren tar ut eleven ur klass rummet, han anser att alla 

har  nytta av den specialpedagogiska miljön.  Man tar ut eleven ur klassrummet 
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istället för att anpassa miljön där eleven redan går. Man kan säga att ha svårigheter är 

ett individuellt problem, man klarar inte de krav som ställs(Tideman m.fl 2004, sid 

24). Man väljer att kompensera med hjälp av olika resurser som ska stärka elevens 

svaga sidor. Målet med att kompensera är att eleven ska nå samma nivå som de andra 

barnen befinner sig(Haug 1998, sid 17). Man ser inte till individen utan till vilket 

sorts handikapp den har då man har skrivit ut vilka typer av klasser eleven kan gå i, 

bland annat observationsklass där normalbegåvade barn som har psykiska särdrag 

som gör att de inte kan gå i vanlig klass ska gå(Lgr-1962, sid 65ff). Jag anser att man 

motsäger sig lite när man skriver att man ska se till individens bästa men samtidigt 

redan bestämt vilken sorts klass eleven ska gå i beroende på vilket handikapp eleven 

har. Det är inte alltid säkert att bara för att man har samma sorts handikapp att man 

behöver samma hjälp. För att få gå i en specialklass krävs det en diagnos, vilken kan 

vara väldigt svårt att ställa. Diagnos präglas av hur de kulturella värderingarna i 

samhäller ser ut för tillfället(Haug 1998, sid 17). 

 

Man kan utläsa att det finns några argument till att låta elever gå integrerade, då det 

finns så kallad specialundervisning som ska ske jämsides med den vanliga 

undervisningen. Dock kan man inte utläsa om den ska ske i klassrummet eller i en 

annan lokal. Anledning till att eleven ska gå i specialklass eller specialundervisningen 

har argumentet prestation. De anses inte klara av att kraven som ställs i vanlig klass 

och behöver särskildundervisning för att kunna prestera det som skolan kräver utav 

dem(Lgr-1962, sid 62). Prestation är väldigt individuellt, vad jag lätt klara av kan var 

svårt för någon annan och tvärtom.   

   

6.2. Läroplanen 1969 

Även i läroplan 1969 har man ett kapitel för specialundervisning. Att få 

specialundervisning ska ses som en naturlig åtgärd för elever i svårigheter och ska 

anpassa efter elevens förutsättningar och behov(Lgr-1969, sid 75). Intentionerna för 

att eleverna ska vara integrerade kan man läsa ut då det står att ”dessa elever så långt 

som möjligt bör gå i vanliga klasser”(a.a. sid 76). Detta ska göras med hjälp av 

läromedel, metoder och tekniker och individualiserad undervisning. Även i 

läroplanen från 1969 kan man utläsa att man lägger problemet hos eleven. 
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Argumentet för att eleven ska få specialundervisning är att den inte klara av den 

vanliga skolgången och på så sätt behöver ha en anpassad skolgång.  

Man anser det viktigt att det finns ett samarbete mellan klassläraren och 

specialläraren för att eleven ska få den bästa anpassade undervisningen. 

Specialundervisningen kan antingen ske i klassrummet tillsammans med klassen eller 

i en lokal utanför(a.a. sid 76). Här kan man också utläsa argument till integrering. Det 

gäller att hitta den optimala miljön för eleven. Det gäller att ta reda på hur eleven mår 

och vad den känner för. Det står i läroplanen att man ska ta hänsyn till elevernas 

önskemål, förutsättningar och vad man vill uppnå när det gäller arbetssätt och 

form(a.a. sid 15).  Som pedagog är det viktigt att lära känna sina elever så att man vet 

vad som är bäst för den, men också att man tar reda på vad eleven vill. Det är eleven 

som går i skolan och ska klara av prestationerna som krävs. Även i läroplanen 1969 är 

ett argument, att man behöver specialundervisning för att klara av de krav som skolan 

kräver. Skolan ska stärka eleven till att ta egna initiativ och skapa självtillit till sig 

själv som individ(a.a. sid 13). Att låta elever som har svårigheter att få vara med och 

utforma sin skolgång kan stärka dem och klara av skola bättre.  

 

Skolan ska jobba för att lära eleverna att kunna samarbeta med andra människor och 

inte bara med dem som befinner sig i den närmsta gruppen. Eleverna ska lära sig att 

visa tolerans och respekt(a.a. sid 14-15). Det är viktigt att barn lär sig att alla vi är 

olika men det är okej ändå. Tideman m.fl.(2004, sid 230) har detta som ett av 

argumenten för att alla ska gå integrerade. Att vi ser att vi är olika och detta leder till 

ett mindre segregerande samhälle. Här visar läroplanen 1969 på ett argument mot 

särskilda undervisningsgrupper. Som Tideman m.fl skriver om, alla skulle ha en 

integrerad skolgång så skulle vi skapa mer förståelse för varandra och samhället 

skulle på så sätt bli mindre segregerat. Här går läroplanen emot sig själv när man ändå 

har separat undervisning för vissa elever.  

 

Det som uttrycks i läroplanen för integrerad skolgång är att de har med målsättningen 

”en skola för alla”. Skolan måste inse att prestationerna i en klass kan variera(lgr-

1969, sid 13).  Dock har man skrivit in i läroplanen att de som inte klarar av skolans 

krav ska få hjälp i så kallad stöd undervisning. Beroende på hur man läser 

målsättningen ”en skola för alla” så kan man använda det både som ett argument för 

integrerad skolgång, men också för särskildundervisningsgrupp. Beroende på vad 
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eleven i fråga mår bäst av att vara. ”En skola för alla” står för att varje elev ska få 

känna gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö(Persson 2008, sid 23). Men 

det är svårt att veta om alla elever gör detta i en vanlig klass. 

 

6.3. Läroplanen 1980 

I läroplan 1980 har man ett avsnitt som handlar om elever med särskilda behov. Här 

har man ändrat på namnet, men fortfarande är det eleven som är har svårigheter och 

har särskilda behov. Elever ska ses som en egen individ och skolan ska se över sin 

organisation, arbetssätt och innehåll när det gäller att sätta in åtgärder för en elev som 

behöver extra stöd(Lgr-1980, sid 52). Här har man gjort ett försök att komma bort 

ifrån att det är eleven är den som är i svårigheter till att se över miljön som behöver 

ändras för att eleven ska klara av kraven. Därför ska man ha olika arbetssätt i åtanke 

när man planerar utbildningen och kunna möjliggöra detta(a.a. sid 52). Att man 

försöker ändra på miljön i stället för eleven tolkar jag som att man uttrycker att man 

vill att eleven ska vara kvar i klassen och inte i särskildundervisningsgrupp. 

Åtgärderna som sätts in ska bottna i en ömsesidig respekt för hur olika vi är och vilket 

behov vi har. Med detta gäller det att man accepterar andra men även själv blir 

accepterad för den man är och det man kan uppnå(Haug 1998, sid 20). ”Barn är olika 

när de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika”(Lgr-

1980, sid 14). Skolan ska alltså jobba med att det är okej att inte vara som alla andra 

och samtidigt bli respekterad för detta. Detta anser jag är ett argument för integrering 

då Tideman m.fl(2004) menar att vi får mer förståelse för varandra om alla går i 

samma skola. Man ska uppmuntra elever att utveckla sig själva som individer, sina 

intressen och förmågor(a.a. sid 14). Som pedagog ska man se till att ha olika 

arbetssätt så att eleverna får lov att prova olika sätt att komma fram till svaret och på 

så sätt känna att man lyckas och hittar det sätt som passar bäst till sig själv. Alla barn 

i skolan ska få känna sig behövda, synas och få ta ansvar, detta är ett grundläggande 

behov(a.a. sid 18). Här anser jag det är svårt att bestämma om det är ett argument för 

integrerad skolgång eller för särskildundervisningsgrupp. Då det kan vara svårt att få 

alla i en klass som har olika behov att känna att man lyckas och få synas. Det krävs 

ett enormt jobb för pedagogen att klara av det.  
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För att öka motivationen i skolarbete ska eleverna själva få vara med att planera sin 

utbildning, på detta sätt utveckla sig själva(a.a. sid 29 & 52). Vi som jobbar i skolan 

ska alltså sträva efter att se alla barn och låta dem vara med och bestämma och få lov 

att ta ansvar för en del i sin utbildning.  

 

Ur integrerings synpunkt ser man intentioner av att elever ska ha särskild 

undervisning i de ämnen de behöver extra hjälp i. Dock ska de så långt som möjligt 

vara kvar i sin klass då man inte vill att de tappar kontakten med sina klasskamrater. 

Man kan tolka detta som ett argument för integration. Man vill inte att eleven ska 

tappa sina relationer till sina klasskamrater.  

 

De elever som har stora svårigheter kan under en längre period, längre än en termin 

behöva gå i en särskild undervisningsgrupp. I och med detta måste skolan göra en 

särskild utredning.  Om en elev har för stora fysiska, intellektuella, känslomässiga 

eller sociala handikapp måste den vara i den särskilda undervisnings grupp under alla 

lektioner. Här kan man utläsa ett argument för särskild undervisningsgrupp då man 

anser att eleven har så stora svårigheter att den inte kan gå i vanlig skolgång i någon 

lektion. Detta kan både gälla eleven som individ eller som helklass. Eleven kan ha 

stora svårigheter att vara i en stor klass och istället då flyttas över till en mindre. En 

annan anledning kan vara att klassen inte klara av att ha eleven i klassen, utan den blir 

ett störnings moment.  

 

En intressant sak läroplanen 1980 ta upp är att skolan förmodligen inte kan lyckas 

helt med att forma en skolgång som ger den bästa utvecklingsmöjligheten för alla 

elever. Därför finns det möjlighet för vissa elever att frångå timplanen för att anpassa 

undervisningen på bästa möjliga undervisning(Lgr-80, sid 52-55). Att man som en 

samhällsinstitution erkänner att man förmodligen inte kan anpassa sig för att klara av 

att alla elever utvecklas i skolan, detta tolkar jag som både för och mot argument till 

integrerad skolgång. Man säger att hur man än jobbar och vilka åtgärder som sätts in 

till eleven så är det inte säkert att det är den bästa.   
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6.4. Läroplanen 1994 

I läroplanen 1994 får man tolka och analysera mycket själv vad det är man ska göra. 

Skolan ska se till varje elevs behov och förutsättningar. Man ska ta ett särskilt ansvar 

för de elever som har svårigheter i skolan, så att alla kan nå målen. På grund av detta 

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla, dock har alla rätt till likvärdig 

utbildning(Lpo-1994, sid 10). Det står inte hur man ska uppnå detta, bara att de ska 

vara så. Det är helt enkelt upp till varje skola och rektor att avgöra hur man ska uppnå 

detta. Man lägger ansvaret på de vuxna som jobbar i skolan. Dock har man kvar mål 

och riktlinjer för de som går i specialskola och i särskola. Vilket jag tolka som ett 

argument mot integrerad skolgång. Haug(1998, sid 30) skriver att denna uppdelning 

tyder på tankar om segration. Salamancadeklarationen som kom 1994, deklarerar att 

elev som är i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skola som har en 

pedagogik som ser till elevens behov och sätter den i centrum.  En skola med 

integrationsinriktning är det effektivaste sättet skapa en välkomnande närmiljö och 

bekämpa diskriminerande attityder(Salamancadeklarationen, sid 11).  I de förgående 

läroplanerna kan man utläsa mer argument för eller mot integrerad skolgång, eller om 

det är specialundervisning som gäller. I läroplanen 1994 står bara vilka riktlinjer och 

mål som gäller i specialskolan och i särskolan, dock inte vilka som ska gå där(Lpo-

1994, sid16-17). Läroplanen 1994 är inte lika tydlig som de andra, och som jag skrev 

innan får man tolka mycket själv vad det är de vill. 

 

Det står att varje elev ska få repsekt för den person den är och hur den arbetar. Alla 

elever ska känna sig trygga i skolan och få känna social gemenskap(a.a. sid 12). Detta 

kan man tolka på olika sätt. Man kan tolka det som att de elever som har svårigheter i 

skolan mår bättre av att vara i mindre grupp. Man kan också se det som om att de mår 

bättre av att vara i en stor klass då de skulle få känna en social gemenskap med den 

stora klassen och sina kamrater där. Som Szönyi(2009) skriver i sin rapport så skapar 

eleverna kamratrelationer i den lilla gruppen men kan ibland ha det svårt att skapa 

kamratrelationer utanför den(sid 6). I läroplanen 1994 skriver man att alla elever ska 

få känna sig trygga och känna en social gemenskap. Detta kan eleverna göra både 

genom att vara i den lilla gruppen men även i den stora. Det gäller som rektor och 

pedagog att känna av var eleven mår bäst. Som pedagog ska man se till varje enskild 

individs förutsättningar, tänkande, erfarenheter och behov(Lpo-1994, sid 17). Man 
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ska sätta eleven i centrum och tolka vad det är den behöver för att klara av sin 

skolgång. Detta kan leda till att gå integrerad eller i särskildundervisningsgrupp.  

 

6.5. Läroplanen 2011 

Denna läroplan börjar gälla höstterminen 2011, därför är den inte helt färdig. Jag har 

därför bara tagit del av de två kapitel som är färdiga. Läroplanen som kommer 2011 

är väldigt lik läroplanen som kom 1994. Man har förnyat en del, lagt till några nya 

saker och förtydligat andra. Något som är nytt är att de ska ske en strukturerad 

undervisning genom lärarens ansvar, detta ska ske både enskilt och i helklass. I 

läroplanen 1994 ska man utgå från varje elevs individuella erfarenhet, förutsättning 

och behov. I läroplanen 2011 ska man ta hänsyn till elevens erfarenhet, behov, 

förutsättning och tänkande. I de kapitel som har kommit ut står det inget om särskola 

och träningskola, kan därför det inte utläsas om det skett några förändringar 

där(Skolverket, lgr11, sid 1-11). Som läroplanen 1994 så är denna också svår tolkad 

ur integrerings synpunkt. Av de två kapitel jag läst står det inget om vad för mål och 

riktlinjer som gäller i specialskolan och särskolan. Jag antar att dessa två skolformer 

ska vara kvar. Då man kan läsa på skolverkets hemsida att ämnet teknik ska ingå i 

särskolans kursplaner, vilket man kan tolkas som att en segrations tendens finns kvar.  

 

Läroplanen 2011 uttrycker att undervisning ska ske genom både helklass och enskilt 

med lärarens ledning. Läraren ska sträva efter att arbeta på olika sätt för att balansera 

och integrera olika typer av kunskaper(Lgr-2011, sid 10). Detta tolkar jag som ett 

argument för integrerad skolgång, då man anser att kunskaper ska läras in på olika 

sätt. Som Tideman m.fl(2004, sid 230) skriver, då de svaga eleverna har nytta av att 

gå integrerade då de får större kunskapsutmaning i form av att gå med elever som inte 

har någon funktionsnedsättning, och prova olika arbetssätt.  

 

Skolan har som uppdrag att ge eleverna grundläggande värden och främja deras 

lärande så att de på så sätt kan leva och verka i samhället(Lgr-2011, sid 6). Detta 

tolkar jag som ett argument för integrering då jag beskrev i kapitel 4.4 vilka 

svårigheter en elev som gått i särskola kan utsättas för när den gått färdigt skolan. 

Eftersom man inte får tillgång till riktigt betyg kan eleven inte välja att läsa vidare. 

Det kan även bli svårt att få ett jobb med riktig lön.  Att inte få tillgång till ett riktigt 
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betyg går emot Salamancadeklarationens och skollagen om en likvärdig utbildning 

för alla.  
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7. Resultat 

Här redovisar jag det resultat jag kommit fram till i min uppsats. Jag har gjort en 

tabell som bygger på de argument jag lagt fram i teoridelen. Jag har valt att sätta ett 

kryss där jag tolkat att argumentet finns med i respektive läroplan. Där det inte finns 

något kryss betyder att jag inte har kunnat utläsa att de olika argumenten finns i 

läroplanerna. Det är jag ensam som har läst läroplanerna i detta arbete och därför är 

det vad jag kommit fram till. Något annat man får tänka på att det är första gången jag 

läst läroplanerna 1962-1980, samt 2011. Läroplanen 1994 har följt med mig i 

utbildningen. Resultatet kan sett annorlunda ut om någon annan varit med eller någon 

med mer erfarenhet.   

 

Argument för integrerad 

Argument Lgr-
1962 

Lgr-
1969 

Lgr-
1980 

Lpo-
1994 

Lgr-
2011 

Relationer  x x   

Pedagogiska 
miljön 

     

Framtiden    x x 

Lagen    x x 

En skola för 
alla 

 x x x x 

 
 
 
 
 
Argument mot integrerad 
Argument Lgr-

1962 
Lgr-
1969 

Lgr-
1980 

Lpo-
1994 

Lgr-
2011 

Relationer x x x x x 

Pedagogiska 
miljön 

x x x x x 

Framtiden      

Lagen      

 

 

Sett över tid är det svår tolkat att se vilken de fem läroplanerna som argumenterar 

mest för integrerad skolgång. I alla fem handlar det om att eleven ska vara i centrum 
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och man ska anpassa skolgången efter elevens behov och att skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som har svårigheter. De mest synliga argumenten mot integrerad 

anser jag finns att hitta i läroplanerna 1962 och 1969, där man skriver ut vilka olika 

klasser man kan gå i om man inte klarar av den vanliga skolgången. Vilket också 

visar på ett resonemang om att vi är olika och behöver olika vägar att nå skolans mål. 

Detta är ett argument mot integrerad, då man har sett till att det finns olika 

specialundervisnings arbetssätt. Intressant är dock att i läroplanen 1969 finns 

målsättningen ” en skola för alla” med. I dag anses det som ett argument för 

integrerad skolgång, då det handlar om att elever med svårigheter ska mår bra av att 

gå i en inkluderande miljö. En slutsats som jag anser kan dras från tolkning av 

läroplanerna 1962 och 1969 är att det var lättare för skolan att flytta eleven till den 

miljön där kompetensen redan fanns än att börja ändra på miljön där eleven gick. 

 

I läroplan 1980 skriver man att skolan ska se över sin organisation och arbetsätt, 

vilket uttrycks som ett argument för integrerad skolgång. Nu har börjat inse att det är 

miljön som kan sätta eleven i svårigheter och är villig att förändra den så att eleven 

kan få vara kvar så länge som möjligt i sin vanliga klass. I läroplanen 1980 inser man 

att även hur mycket åtgärder man sätter in så kommer inte alla att klara av skolans 

krav. En slutsats jag kan dra av detta är att skolan inser hur olika vi är som individer 

och att man har inte resurser att klara av att ge alla de stöd de behöver.  

 

I den läroplan som används idag, det vill säga Lpo-1994 är det svårt att utläsa 

argument för eller mot integrerad skolgång. Detta gäller även den nya läroplanen som 

kommer att tas i bruk höstterminen år 2011. Det är inte lika tydliga argument i dessa 

två läroplaner. Man får tolka mycket själv om vad som kan vara ett argument eller 

inte. Dock finns det med mål och riktlinjer för specialskolan och särskolan och detta 

är ett argument mot integrerad skolgång.  

 

I alla fem läroplaner anses prestationen som ett argument för att gå i särskild 

undervisningsgrupp. Det vill säga att de elever som inte klara av grundskolans mål 

bör ha särskild undervisning. Detta motiveras med att vi är olika och lära oss på olika 

sätt. Och att i särskild undervisningsgrupp finns tillgång till de resurser som kan 

behövas. En slutsats jag drar av detta är att vi i Sverige har kvar särskola och dess 

särskilda undervisning för man har inget bättre alternativ idag, för att klara av att 
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undervisa de elever som är i behov av särskilt stöd. Dock har jag via tidigare 

forskning visat på argument för integrerad skolgång, men även för 

särskildundervisningsgrupp. Förmodligen är det därför särskildundervisning är kvar. 

Skolan vill gardera sig för att kunna klara alla elever och därför skriver de in i 

läroplanerna att de som inte klarar skolans kunskaps mål ska gå i 

särskildundervisningsgrupp. I alla fem läroplaner står det att eleven ska vara i 

centrum, detta är för mig både ett argument för integrering men även för 

särskildundervisningsgrupp. En slutsats blir att man även här vill gardera sig genom 

att vissa elever mår bättre av att undervisas i en mindre grupp där den får känna sig i 

centrum.  
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8. Diskussion 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att beskriva ur ett idéanalytiskt perspektiv hur 

begreppen integrerad eller särskildundervisning har använts i läroplanerna Lgr-1962, 

Lgr-1969, Lgr-1981, Lpo-1994 samt Lgr-2011 över tid. Jag valde att göra en 

idéanalys för att jag tyckte den passade mest med det jag ville få ut av min 

undersökning. Det vill säga att visa på hur argumenten för integrerad skolgång 

respektive särskildundervisningsgrupp har förändrats över tid i Sveriges läroplaner. 

Har i metod kapitlet visat på en annan metod jag kunde valt, vilket var kritisk teori. I 

teorikapitlet har jag valt att beskriva hur integrerad och särskildundervisning har 

behandlats i tidigare forskning. Där de generella argumenten för eller mot integrerad 

eller särskildundervisningsgrupp har tagits fram och presenteras. I analysen har jag 

sedan identifierat vad som uttrycks angående integrerad skolgång respektive särskild 

undervisningsgrupp samt vilka argument som lyfts fram i läroplanerna.  

 

I läroplanen 1969 kom ”en skola för alla” med och har sedan funnits med i de senare 

upplagorna. Detta står för att skolan ska vara en plats för alla som går där. Man ska 

uppleva skolan som sin. Målet är att skolan ska vara så sammanhållen som möjligt. 

Detta är ett argument för integrerad, vilket är vad Tideman m.fl(2004) och 

Mineur(2007) är anser det bästa för alla elever. Mineur(2007, sid 24) skriver att ” den 

viktigaste förutsättningen för ett positivt förhållningsätt är upplevd erfarenhet av 

personer med funktionsnedsättning”, detta är ett av de viktigaste argumenten i 

tidigare forskning, att särskilda undervisningsgrupper skapar ett segregerat samhälle. 

Ett av de viktigaste argumenten mot integrerad är att elever med funktionsnedsättning 

inte klarar av de krav som ställs på dem i den vanliga skolan. Vilket lyfts fram i 

läroplanerna samt att elever är olika och behöver olika hjälp. Detta är säkert en 

anledning till varför särskilda undervisningsgrupper finns kvar i den svenska skolan. 

Vi är alla olika och lär oss på olika sätt. Vissa av oss behöver mer hjälp och stöd för 

att klara av skolans mål. Enligt Mineur(2007, sid 27) är särskolan en unik skolform 

för Sverige. Därför kan man ställa sig frågan varför andra länder inte valt särskola 

som skolform och hur fungerar det för dem? Sverige har valt att ha ”en skola för alla” 

och är med i Salamancadeklarationen och man kan utläsa intentioner i läroplanerna 

om att alla ska få vara med. Jag hade möjlighet att vara på särskolan i Varbergs 
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kommun under min slutpraktik under höstterminen 2010. Där hade jag chans att 

diskutera med dem som jobbar. De jag pratade med ansåg att särskolan bör vara kvar 

då deras elever hade sådana svårigheter att de skulle ha det svårt att klara av att gå i 

vanlig klass. Jag själv har inte tagit ställning än, dels för att jag känner att jag inte har 

så mycket erfarenhet när det gäller denna fråga och dels för att det är en svår fråga att 

ta ställning till. Det är kanske därför läroplanerna är lite fram och tillbaka när det 

gäller integrerings begreppet. Arbetet kan ha blivit mer intressant om jag som 

forskare hade tagit ställning i denna fråga. Jag som forskare och författare hade 

kunnat vara mer kritisk till det ena eller det andra när det gäller integrerad skolgång 

respektive särskildundervisningsgrupp.   

I de två senaste läroplanerna, Lpo-1994 och Lgr-2011 får man tolka mycket själv för 

det finns inte mycket utskrivet. Det är upp till kommunen och rektorn hur man anser 

göra. Eftersom läroplanen kan tolkas på olika sätt kan det skilja sig från kommun till 

kommun. Detta var något som diskuterades under min praktik.  

 

Det är tydligt i läroplanerna att man går ifrån väldigt styrda direktiv när det gäller 

elever i behov av särskilt stöd till att man ska ser till elevens behov och 

förutsättningar.  

Målet med min undersökning är att ge inblick hur det ser ut när man läser Sveriges 

olika läroplaner som använts i skolan under tiden från 1962 fram till 2011. Som 

blivande lärare kan det vara intressant att veta hur det har sett ut, då man i stort sett 

bara kan den läroplan som används idag. Tror dock inte att min undersökning 

kommer att leda till att man som lärare kommer att förändra sin undervisning för att 

om en elev ska gå integrerad eller i särskildundervisningsgrupp bestäms av många 

personer.  

 

När det gäller den fortsatta forskningen vore det intressant att forska om hur de elever 

som går integrerade grupper upplever sin skolgång. Det hade även varit intressant att 

forska mer i hur de elever som går i särskolan upplever sin skolgång. Samt om hur 

man motiverar integrerad skolgång respektive särskola. Har läroplanen något med hur 

man motiverar eleven i behov av särskilt stöds skolgång? Här hade det varit intressant 

att fråga psykologer, läkare, rektorer och föräldrar om hur de motiverar barn att gå i 

särskildundervisningsgrupp.  
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Vill också lägga till att det har varit väldigt intressant att läsa de gamla läroplanerna. 

Att få möjlighet att se hur det har förändrats under tid när det gäller Sveriges skola. 

 

Detta arbete är en del av min lärarutbildning och jag ser mig inte som en forskare utan 

som Denscombe(2004, sid 7) menar en ”projektforskare”. Jag vill ha riktlinjer på hur 

man ska göra och hur man inte ska göra. Är det något jag lärt mig så är det när man 

forskar är det svårt att ha riktlinjer då det finns så mycket som kan vara med. Det 

svåraste med detta arbete har varit att man måste begränsa sig. Det har varit en tuff 

termin och jag vill tacka de som var med i min handledargrupp för den feedback ni 

gav mig under tiden. 
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