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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap och större förståelse för hur ett integrerat 

och segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik för 

grundlärarutbildningen f-6 utifrån en jämförande studie. Metoden utgörs av en textanalys där 

fyra böcker i specialpedagogik för lärare i en mellanstor stad i Sverige analyseras och jämförs. 

Analysen och jämförelsen utförs med hjälp av en tematisk innehållsanalys vilket innebär att 

materialet läses igenom flera gånger för att sedan kategoriseras utifrån integrerat respektive 

segregerat förhållningssätt samt fysisk/social integrering och segregering.  

Teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studiens syfte är sociokulturellt perspektiv, 

integrering/inkludering samt segregering/exkludering. Resultatet i denna studie påvisar att 

majoriteten av kurslitteraturen belyser mer eller mindre explicit ett såväl integrerat som 

segregerat förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. De två förhållningssätten 

förespråkas vid olika skolsituationer beroende på elevens behov av stöd samt vilka 

arbetsuppgifter som skall genomföras. Ett av studiens mest intressanta resultat är komplexiteten 

kring att avgöra om ett integrerat eller segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt 

stöd är lämpligt i sammanhanget. Slutligen framkommer av resultatet sambandet mellan fysisk 

och social segregering/integrering för barn i behov av särskilt stöd. 

Nyckelord: Inkludering, exkludering, kurslitteratur, elever 
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1. Inledning 

Intresset för specialpedagogik har vuxit fram under vår studietid på Grundlärarprogrammet 

vilket har skapat en större nyfikenhet kring ämnet. Genom VFU-placeringar och erfarenheter 

av egen skolgång har vi insett vikten av olika typer av förhållningssätt i klassrummen för elever 

i behov av särskilt stöd. I denna studie definieras elever i behov av särskilt stöd utifrån 

Skolverkets stödmaterial. Enligt Skolverket (2014, s. 32) är en elev i behov av särskilt stöd om 

de extra anpassningar som gjorts inte är tillräckliga för att eleven ska kunna uppnå 

kunskapskraven. Det kan till exempel handla om betydande specialpedagogiskt stöd i sin 

läsinlärning eller en elev med betydande svårigheter i det sociala samspelet (ibid.). Även 

koncentrationssvårigheter eller upprepad/långvarig frånvaro kan vara en orsak till att en elev är 

i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Två typer av förhållningssätt som förespråkas av yrkesverksamma lärare och som är aktuella 

för oss lärarstudenter är det integrerande och det segregerande förhållningssättet. I viss mån ses 

även en kombination av dessa två förhållningssätt. Enligt Eriksson Gustavsson, Göransson och 

Nilholm innebär begreppet integrering att undvika en känsla av utanförskap (2011, s. 14). 

Begreppet segregering är enligt Emanuelsson en motsats till integrering och innebär 

avskiljande/och eller särskiljande (2004, s. 105). Dessa begrepp är centrala i vår uppsats och 

definieras mer utförligt längre fram i uppsatsen. 

För framtida lärare är detta ämne intressant då vi dagligen ställs inför didaktiska val i arbetet 

för att inkludera samtliga elever i klassrummet. För att lärare skall få kunskap om hur detta 

arbete kan organiseras kan valet av kurslitteratur i specialpedagogik på lärarutbildningar anses 

vara av stor vikt, därför är fokus riktat mot kurslitteratur i specialpedagogik på 

lärarutbildningen. 

Hjörne hävdar att elever i skolans värld hamnar i en viss social kategori utifrån särskilda 

karaktärsdrag och kännetecken (2011, s.132). En elev med vissa egenskaper bemöts enligt 

Hjörne som en person tillhörande en viss kategori, till exempel “elev i behov av särskilt stöd” 

(ibid.). Den här kategoriseringen får följder för eleven eftersom denne har rätt till stöd och hjälp 

i skolan (ibid.). Frågan är på vilket sätt eleven skall tillgodoses stöd och hjälp. Vår uppfattning 

utifrån vår studietid samt VFU-placeringar är att lärare har i uppgift att undersöka vilket lärande 

som är mest lämpligt för att eleven i fråga skall uppfylla skolans kursmål. Är eleven i behov av 

segregerad undervisning i mindre undervisningsgrupper eller vore integrerat lärande med 

specialundervisning i klassen mer fördelaktigt? 

Enligt Skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11) i den senaste läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet skall “undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (2018, s. 6). I Lgr11 slår även Skollagen (2010:800) fast att 

“utbildningen i skolan skall främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära (2018, s. 5). Detta innebär att lärare har ett stort ansvar för varje elevs lärande och är 

skyldiga att anpassa undervisningen. Undervisningen skall väcka en nyfikenhet och intresse för 

livslångt lärande hos eleverna.  
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Undervisningen skall alltså anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Samtidigt skall 

eleven enligt Skolverkets stödmaterial (2014, s. 8) gällande integrerade elever: 

Känna sig pedagogiskt, socialt och fysiskt delaktig i klassens gemenskap. Det innebär att skolan 

behöver ha ett arbetssätt som gör det möjligt för alla elever att känna sig delaktiga i 

undervisningen och i skolans gemenskap. (Skolverket, 2014, s. 8) 

Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att i en kurs om specialpedagogik på 

lärarutbildningen är det av stor vikt att kurslitteraturen behandlar dessa två typer av läranden. 

Vår förhoppning är att denna studie väcker fortsatt intresse och engagemang för 

forskningsarbete kring detta ämne.    

1.1 Disposition  

Efter inledning är uppsatsen strukturerad på följande sätt; i bakgrundsdelen presenteras en 

bakgrund till ämnet specialpedagogik följt av en historisk överblick och ett resonemang kring 

vikten av ett integrerat respektive segregerat perspektiv i kurslitteratur för 

lärare. Avslutningsvis presenteras i bakgrundsdelen styrning av lärarutbildningen. Därefter 

presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter innan tidigare forskning för att läsaren skall 

få en teoretisk inramning av definitionerna innan dessa tas upp i forskningsöversikten. Vidare 

beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar följt av en forskningsöversikt. I 

forskningsöversikten presenteras tidigare forskning kring specialpedagogik för lärare utifrån ett 

integrerat respektive segregerat perspektiv. 

I metoddelen motiveras inledningsvis valet av metod i studien följt av en presentation av urval. 

Vidare beskrivs bearbetning av materialet och studiens avgränsningar. Slutligen diskuteras i 

metoddelen studiens forskningsetiska principer, validitet och reliabilitet. Därefter redovisas 

studiens resultat genom att uppsatsens frågeställning nummer ett och två besvaras.  I 

diskussionsdelen diskuteras intressanta delar från resultatet följt av koppling till studiens 

teoretiska utgångspunkter. Vidare presenteras i diskussionsdelen en jämförelse mellan 

kurslitteraturen genom att besvara frågeställning nummer tre. Avslutningsvis presenteras 

studiens konklusion. 

Uppsatsen har till största del skrivits tillsammans och arbetet har jämnt fördelats ut. Dock har 

Elin Norén haft det yttersta ansvaret för avsnittet om tidigare forskning och Jennie Ejner har 

haft det yttersta ansvaret för bakgrundsavsnittet.  
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2. Bakgrund 

I denna del presenteras inledningsvis en bakgrund till ämnet specialpedagogik följt av en 

historisk överblick och resonemang kring vikten av ett integrerat respektive segregerat 

perspektiv i kurslitteratur för lärare. Avslutningsvis presenteras styrning av lärarutbildningen. 

2.1 Specialpedagogik som ämne 

Speciallärarna Helin Henriksson, Ivarsson Borg, Norlin, Persson och Ulvestig menar att det i 

dagens samhälle inte finns någon allmän accepterad definition av specialpedagogik, förutom 

att det har sin grund i pedagogiken (2020, s. 13). Asmervik, författare och psykolog, hävdar att 

specialpedagogik har sin grund i många olika kunskapsområden, exempelvis psykologi, 

medicin, sociologi och idéhistoria (1995, s. 10). Det går även att ifrågasätta hur mycket 

specialpedagogiken skiljer sig från den så kallade “standard” pedagogiken (ibid.). Det som 

urskiljer sig är principen om individualisering vilket tillämpas mer systematiskt i 

specialpedagogiken (ibid.). Helin Henriksson et al. hävdar dessutom att specialpedagogik 

innebär att se hela individen, den omkringliggande miljön och hur samspelet mellan dessa två 

är för att förstå individen (2020, s. 14). På vilket sätt lärare bemöter elever från olika bakgrunder 

och i olika behov av stöd är av stor vikt för elevernas kunskaps- och identitetsutveckling (ibid.). 

Avslutningsvis förklarar Helin Henriksson et al. idén om att specialpedagogikens 

tillvägagångssätt skall främja alla elever och verka förebyggande i skolan (2020, s. 16). 

Specialpedagogik syftar till att få fram möjligheter och urskilja framgångsfaktorerna för den 

enskilda eleven och för gruppen (ibid.). 

2.2 Historisk överblick inom specialpedagogik  

För att förstå hur specialpedagogiken ser ut idag presenteras därför det historiska synsättet på 

ämnet. Eriksson Gustavsson et al. är en central referens för denna studie då dessa har en 

mångårig erfarenhet av forskning inom specialpedagogik. Eriksson Gustavsson et al. påpekar 

att det sedan folkskolan uppkom år 1842 har det alltid funnits barn med speciella behov som 

inte kunnat medverka i undervisningen på samma sätt som övriga barn (2011, s. 15). Detta 

ledde till att alternativa lösningar uppkom för dessa barn (ibid.). Eriksson Gustavsson et al. 

hävdar dock att grundtanken med folkskolan var en skola gemensam för alla barn, men att synen 

på eleverna under denna tid var att eleverna skulle anpassa sig till skolans krav istället för 

tvärtom (2011, s. 16). Barnens olikheter och olika förutsättningar blev underlaget för skilda 

barngrupper och lösningen blev ett segregerat utbildningssystem (ibid.). Detta resonemang 

korrelerar med Tideman, filosofie doktorand i socialt arbete, som förklarar att under sena 1800-

talet framkom det institutioner/skolor för de avvikande elevgrupperna (2004, s. 122). 

Tingelev, filosofie doktorand i specialpedagogik, menar att under 1900-talet uppfanns 

specialpedagogiska insatser i form av hjälpklasser (2014 s. 4). Detta var det enda stöd som fanns 

för dessa så kallade begåvningsmässigt svaga elever (ibid.). Även Ellström, professor i 

pedagogisk utveckling i förskola, som hänvisar till Ahlström (1986) menar att uppkomsten av 

differentieringen under 1940–1950 talet gjorde att det etablerades många specialklasser i 
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skolorna (Ellström, 1993, s. 30 genom Ahlström, 1986). Dessa klasser var främst riktade mot 

elever som störde undervisningen i den ordinarie klassen (ibid.).  

Vidare hänvisar Ellström till Maltén (1985) och menar att under 1960-talet så ansågs 

specialskolor och specialklasser odemokratiska och stämplande (Ellström, 1993, s.30 genom 

Maltén, 1985). Följden av detta blev markant ökade krav på att elever i möjligaste mån skulle 

gå i vanlig klass (ibid.). Eriksson Gustavsson et al. hävdar att det riktiga genomslaget av en 

sammanhållen och heterogen skola kom i samband med införandet av grundskolan år 1962 

(2011, ss. 16–17). Tingelev påpekar även att en av anledningarna till minskandet av 

specialklasser under 1960–1970 talet var det faktum att elever som stannade i sin ordinarieklass 

lyckades mycket bättre än de elever som var i specialklass (2014, s.6).  

Eriksson Gustavsson et al. uppmärksammar 1962 års läroplan för grundskolan (Lgr 62) vilken 

konstaterar att en skola för alla innebär att elever trots olika förutsättningar skall undervisas 

gemensamt i samma klass (2011, s. 18). När Lgr 62 infördes var dock det segregerade 

förhållningssättet redan så väl inrättat att implementeringen av en mer integrerad undervisning 

inte genomfördes i någon större utsträckning (ibid.). Det skulle ta ytterligare några år enligt 

Ellström som menar att i samband med att en ny läroplan infördes 1969 (Lgr 69) blev 

undervisningen mer integrerad (1993, s. 31). I Lgr 69 slogs det fast att elever med svårigheter 

eller handikapp så långt som möjligt skulle gå i ordinarie klasser (ibid.). 

Eriksson Gustavsson et al menar att synen på eleven och skolan förändrades i samband med 

Lgr 69 (2011, s. 20). Tidigare hade skolan krav på eleverna men under denna period förändrades 

det till elevernas krav på skolan (ibid.). Dock redogjordes inte detta synsätt tydligt i skrift förrän 

Lgr 80 infördes (ibid.). I Lgr 80 framfördes ett mer holistiskt arbetssätt kring eleverna och ett 

större fokus på förebyggande arbete i undervisningen för att undvika problem och svårigheter 

(ibid.). Enligt Tingelev framfördes i Lgr 80 att personalen skulle se till hela elevens 

skolsituation, analysera detta och sedan föreslå åtgärder (2014, s. 8). Eriksson Gustavsson et al. 

menar att grundtanken i Lgr 80 var att undervisningen för elever i behov av särskilt stöd skulle 

ske integrerat i ordinarie undervisning och att ett specialpedagogiskt synsätt skulle vara 

genomgående i hela skolverksamheten (2011, s. 20). Under sent 80-tal växte ett nytt begrepp 

fram, inkludering (ibid.). Begreppet medförde ett förändrat skolsystem så att elevers olikheter 

skulle uppfattas som en tillgång, nu skulle miljön problematiseras istället för eleven (ibid.). 

Begreppet “elever med särskilda behov” ersattes med “elever i behov av särskilt stöd” (Eriksson 

Gustavsson et al., 2011, s. 20; Tingelev, 2014, s. 11).  

I den senaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) 

uppmärksammas motsvarande förhållningssätt till specialpedagogik (2018, s. 6). Enligt Skolans 

värdegrund och uppdrag i Lgr11 skall “undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov” (ibid.). “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” (ibid.). 

Denna bakgrundsöverblick motiverar innehållet av specialpedagogik även i kurslitteratur för 

lärare. Det innebär att blivande lärare bör få kompetens om integrerat och segregerat perspektiv. 
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Ämnet bör belysas i kurslitteraturen eftersom lärare möter elever med olika behov och 

förutsättningar i sin yrkesroll. Genom att få kunskap om de olika perspektiven ges framtida 

lärare pedagogiska verktyg att använda sig av. Vald litteratur till en kurs har en stor betydelse 

för att eleven i fråga ska kunna uppnå kursmålen. Kurslitteraturen är vald utifrån kursens 

innehåll och mål dock skall tilläggas att litteraturen är ett urval ur en hel kurs som innehåller 

annan undervisning. All annan undervisning kompletterar kurslitteraturen i syfte att nå kursens 

mål. Kurslitteraturens innehåll motsvarar alltså inte hela kursens mål.  

2.3 Styrning av lärarutbildningen 

Lärarutbildningens alla kurser är utformade utifrån Regeringens nationella mål för 

utbildningspolitiken (Skolverket, 2020, s. 2). Dessa mål blir konkreta i skollagen, läroplaner 

samt andra styrdokument som gäller för skola (ibid.). Huvudmannen, i detta fall Uppsala 

Universitet, ansvarar för att utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument (ibid.). 

Uppsala Universitet måste med andra ord förhålla sig till skollagens och läroplanernas innehåll 

vilket innebär att ansvariga för en kurs inte är fria att välja innehåll som till exempel 

kurslitteratur. Exempel på andra föreskrifter som påverkar skolverksamheten är 

diskrimineringslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt kommunallagen (Skolverket, 

2020, s. 13). 

 

Det finns speciella styrningar kring vad en lärarexamina ska innehålla. Innehållet till 

utbildningen sammanfattas i Examensordningen (SFS: 2010:541) upprättad av 

Utbildningsdepartementet på regeringens vägnar. I denna förordning beskrivs bland annat 

uppdelningen av antal högskolepoäng för olika ämnesområden på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot årskurs f-3 (ibid.). Förordningen presenterar även mål som studenten skall uppnå 

för att erhålla en lärarexamina (ibid.). 

 

Vidare granskas också Universiteten av Universitets Kanslers Ämbetet, UKÄ för att 

säkerhetsställa att lärarutbildningarna är likvärdiga och håller en jämn kvalité (2019). UKÄ är 

en statlig myndighet vilket innebär att deras verksamhet styrs av regeringen (2019). Ett av 

UKÄ:s uppdrag är att kontrollera så att alla Universiteten följer de lagar och regler som är 

upprättade (2019). Detta innebär att Uppsala Universitet inte själva fattar beslut om vilket 

innehåll som ska finnas med i utbildningarna.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt beskriver studiens teoretiska perspektiv vilka ligger till grund för studiens 

syfte. Inledningsvis presenteras studiens övergripande teoretiska inriktning, ett sociokulturellt 

perspektiv, följt av avsnitten integrering/inkludering, segregering/exkludering samt studiens 

egna definitioner. Exkludering och inkludering är av värde för denna studie då dessa begrepp 

numera används som synonymer till integrering och segregering i nutida kurslitteratur. I vår 

analys väljer vi därför att se dessa som synonymer när vi granskar och beskriver 

kurslitteraturen.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är ett välkänt perspektiv tolkat av många. I denna studie är 

Säljö, svensk psykolog och forskare, en central referens. Det sociokulturella perspektivet är 

enligt Säljö en social teori om lärande och utifrån denna kunskapssyn utvecklas lärande genom 

interaktion och kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare (2014, ss. 307–308). 

Burman uppmärksammar en huvudgestalt inom det sociokulturella perspektivet, Lev S. 

Vygotskij (2014, s. 210). Vygotskij lägger stor vikt vid den sociala omgivningens inverkan på 

den intellektuella och moraliska utvecklingen (ibid.). Människan formas av samhället och den 

kultur som omringar individen (ibid.). Säljö menar att det sociokulturella perspektivet utgår 

från att lärande är en del av en gemenskap och att skolan har i uppgift att inkludera människor 

i samhällets gemensamma kunskaper (2014, s. 308). Lärande är inget som överförs mellan 

människor utan människor blir snarare delaktiga i kunskap genom pedagogiska sammanhang 

(ibid.). Burman hävdar att Vygotskij ansåg att lärandet alltid sker i ett socialt sammanhang 

(2014, s. 210). Människan utvecklas och lär sig saker genom att integrera med andra människor 

(ibid.).  

Vidare framför Säljö att människan utifrån en sociokulturell kunskapssyn ständigt utvecklas, 

hon har möjligheter att ta till sig kunskap i olika sammanhang (2014, s. 305). Lärande och 

utveckling är oavbrutet pågående processer och när människor väl bemästrar en färdighet är de 

mycket nära att även bemästra något nytt (ibid.). Säljö hänvisar till en utvecklingszon där 

människor är extra mottagliga för instruktioner och förklaringar (ibid.). I denna zon kan läraren 

handleda eleven i rätt väg mot uppsatta mål för lärandet (ibid.). Eleven är till en början beroende 

av stöd från läraren som ställer frågor för att rikta uppmärksamheten på det som är viktigt (ibid). 

På detta vis leder läraren eleven vidare i sitt arbete (ibid.). Burman menar att proximala 

utvecklingszonen framförallt är skillnaden mellan vad barnet lyckas göra själv och vad barnet 

kan göra med hjälp av antingen en vuxen eller en mer utvecklad kamrat (2014, s. 211). Lärare 

bör använda sig av barnets närmaste utvecklingszon för att undervisningen skall bli så gynnsam 

som möjligt (ibid.).  
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3.2 Integrering/Inkludering 

Enligt Eriksson Gustavsson et al. innebär begreppet integrering att undvika en känsla av 

isolering som har negativa konsekvenser gällande till exempel lika möjligheter och rättigheter, 

möjligheter att påverka, självkänsla och identitet (2011, s. 14). 

Emanuelsson framför att definitionen av integrering är “en sammanhållen gemenskap av 

sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras individuella karaktäristika och 

förutsättningar” (2004, s. 103). Emanuelsson menar att begreppet integrering kan ses som en 

rad utvecklingsprocesser mot målet integration (2004, s. 105). Integration innebär i sin tur “en 

gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet och medansvar för att forma helheten” (ibid.). 

Det innebär att alla har rätt till full delaktighet och eftersom alla är lika värda skall ingen stängas 

ute eller skiljas åt som oviktig eller oönskad (ibid.). 

Emanuelsson hävdar att begreppet integrering numera ofta blir ersatt av begreppet inkludering 

(2004, ss. 110–111). En anledning till detta tycks vara att begreppet integrering getts betydelser 

som snarare stöttar skolans behov av uppdelning av vissa elever som riskerar att hota resterande 

elevers utveckling (ibid.). Begreppet inkludering kan tolkas som mer rättvisande eftersom det 

anses att en integrering måste ha föregåtts av en tidigare segregering (ibid.). Inkludering tycks 

vara tydligare kopplat till ett inkluderande “alla” och innebörden av en “skola för alla” är 

därmed tydligare riktad mot att förhindra gruppering av vissa (ibid.). 

Vidare konstateras utifrån Skolverkets stödmaterial för skolpersonal att begreppet integrering 

ofta kopplas till den fysiska placeringen av elever i behov särskilt stöd (2014, ss. 10, 12). Enligt 

Skolverket bygger begreppet integrering på en fördelning mellan ett vi och ett dem (ibid.). Detta 

leder till att integrerade elever ofta urskiljs som de avvikande dem, eftersom omgivningen inte 

från början är anpassad efter alla elevers olikheter (ibid.). Detta är anledningen till att begreppet 

integrering blivit kritiserat och istället ersatts av begreppet inkludering (ibid.). 

3.3 Segregering/exkludering 

Begreppet segregering är enligt Emanuelsson en motsats till integrering, det vill säga 

avskiljande och/eller särskiljande (2004, s. 105). Segregering kan ses som ett hot mot 

utvecklingen av integration (ibid.). Hjörne menar att ett segregerat arbetssätt i skolan var ett 

mycket tidigt sätt att hantera elevers olika förutsättningar (2011, s. 132). De belyser en tidig 

och central tankegång att skolan är utformad för dem som kan anpassa sig till verksamheten 

(ibid.). 

Enligt Hjörne kategoriserades barn som inte passade in som lata eller vanartade redan under 

folkskolans tid (2011, s. 132). För dessa barn utformades kortare skolgång i form av så kallade 

minimikurser eller kvarsittning vilket innebar att eleverna fick gå flera år i samma årskurs 

(ibid.). 
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3.4 Definitioner 

I denna studie menas ett integrerat/inkluderat förhållningssätt att elever i behov av särskilt stöd 

undervisas tillsammans med den stora gruppen. Med ett segregerat/exkluderat förhållningssätt 

menas att dessa elever istället undervisas i särskilda grupper i eller utanför klassrummet eller 

med hjälp av en-till-en undervisning.  

Kurslitteraturen som analyseras i denna studie uttrycker inte explicit en skillnad mellan fysisk 

och social integrering/segregering. I denna studie har vi dock valt att besvara frågeställningarna 

utifrån denna distinktion för att tydliggöra att det finns två olika förhållningssätt till 

integrerat/segregerat perspektiv. Med fysisk integrering/segregering menas i denna studie den 

fysiska organiseringen av undervisningen och klassrummet i form av exempelvis särskilda 

undervisningsgrupper utanför och i det gemensamma klassrummet. Social 

integrering/segregering innebär i denna studie hur den sociala miljön i skolan, relationer och 

klassrumsklimat kan påverka elevens välbefinnande.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap och större förståelse för hur integrerat 

och segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik för 

grundlärarutbildningen f-6 utifrån en jämförande studie. 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur framställs ett integrerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd i kurslitteratur 

om specialpedagogik för grundskollärare f-6? 

 

2. Hur framställs ett segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd i 

kurslitteratur om specialpedagogik för grundskollärare f-6? 

 

3. Hur skiljer sig innehållet i kurslitteraturen utifrån ett integrerat respektive segregerat 

perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan kurslitteraturen? 
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5. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning kring specialpedagogik för lärare utifrån ett 

integrerat respektive segregerat perspektiv med fokus på elever i behov av särskilt stöd. 

Forskningen delas in i fyra delar: Lärares attityder till integrerat/segregerat lärande, social 

integrering/segregering, fysisk integrering/segregering samt en avslutande sammanfattning 

över forskningen.  

5.1 Lärares attityder till integrerat/segregerat lärande 

Såväl nationell som internationell forskning kring lärares attityder till integrering av elever i 

behov av särskilt stöd generellt påvisar en positiv inställning. Denna inställning påvisas av 

Linton, Germundsson, Heimann och Danermark vilka hävdar att lärare ofta hänvisar till 

inkludering i ett positivt sammanhang eftersom de förknippar teorin med deltagande och elevers 

individuella bidrag till resten av klassen (2016, s. 90). Resonemanget stöds även av Avramidis 

och Norwich vilka har med sin litteraturstudie i syfte att granska tidigare forskning i form av 

studier kring lärares attityder angående integrering av elever i behov av särskilt stöd i den 

allmänna grundskolan (2002, s. 142). I studien av Avramidis och Norwich framkommer att 

lärare generellt sett är positiva till filosofin om inkluderande undervisning dock förespråkas inte 

ett fullständigt inkluderande förhållningssätt gällande elever i behov av särskilt stöd (ibid.). 

Enligt Avramidis och Norwich har lärare skilda åsikter gällande skolplaceringar vilket till stor 

del beror på elevens funktionsvariation (2002, s. 142). Lärare är mer angelägna att inkludera 

elever med lindriga funktionsvariationer eller fysiska nedsättningar än elever med mer 

komplexa behov (ibid.). Avramidis och Norwich menar att det generellt sett finns tillräckligt 

med bevis för att konstatera att ju svårare inlärningsbehov och beteendesvårigheter eleven i 

fråga har desto mer negativa attityder har lärare gällande inkluderande undervisning (ibid.). 

Avramidis och Norwich resultat korrelerar med resultatet från en studie av Karlsudd vilken 

undersöker vilka faktorer som kan underlätta eller alternativt hindra inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd (2017, s. 142). I Karlsudds studie deltog 222 lärare från 24 olika skolor i 

Sverige (2017, s. 147). Karlsudd konstaterar att majoriteten av de tillfrågade lärarna var positiva 

gällande inkluderingsprincipen men inte alla var villiga att arbeta inkluderat (2017, s. 150). En 

del lärare menade att fler resurser behövdes i form av mer personal, rätt inlärningshjälpmedel 

och undervisningsmaterial för eleverna och framför allt tillgång till resurslärare eller 

specialpedagoger (ibid.). Enligt Karlsudd kunde det i dessa fall finnas en tendens att lägga 

ansvaret på framför allt resursläraren på skolan (ibid.). 

5.2 Social integrering/segregering 

Idsoe undersöker social integrering och understryker med sin studie baserad på 1161 elever från 

Norge i årskurs fem till sju vikten av några sociala faktorer i en lärandemiljö för välmående 

bland elever (2016, s. 155). Idsoe diskuterar bland annat vikten av en lärandemiljö som gynnar 

inkluderande och stödjande mellanmänskliga relationer (2016, s. 163). Idsoe menar att ett tryggt 
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klassrumsklimat med rutiner och regler för uppförande samt en kontinuerlig användning av 

strategier för att förebygga mobbning är centralt för att skapa ett positivt klassrumsklimat och 

en känsla av ökad inkludering (ibid.). Lärare som arbetar för respekt i klassrummet främjar 

trygghet och inkludering vilket minskar risken för mobbning (ibid.). Elevers välmående är 

sannolikt viktigt för lärandet (ibid.). Därför bör lärare utvärdera olika aspekter kring skolmiljön 

som kan påverka elevernas välbefinnande (ibid.). 

Social integrering diskuteras även av Tideman som betonar sociala relationers betydelse för vår 

livskvalitet (2004, s. 126). Tideman hänvisar till Maslow (1954) som menar att sociala 

relationer och social tillhörighet ofta anses vara ett huvudsakligt mänskligt behov (Tideman, 

2004, s. 126 genom Maslow, 1954). Enligt Tideman ger nära och förtroendefulla relationer en 

grundtrygghet i livet och mellanmänskliga relationer är viktigt för gemenskap och 

meningsfullhet i tillvaron (2004, s. 126). 

Fortsättningsvis studerar Linton et al. den svenska skolpersonalens sociala integrering av elever 

med Aspergers syndrom (2016, s. 82). I studiens resultat konstateras av Linton et al. att lärare 

ser sin egen interaktion med dessa elever i en inkluderande miljö som den viktigaste aspekten 

för att förverkliga integrering i skolan (2016, s. 90). Linton et al. hänvisar till tidigare forskning 

av Boyle et al. (2013) vilken hävdar att inkludering inte är möjligt trots olika organisatoriska 

åtgärder om lärarens attityd är negativ (Linton et al., 2016, s. 90 genom Boyle et al., 2013). 

Denna forskning korrelerar med Tidemans konstaterande att den sociala dimensionen av 

integrering är svårare att uppnå än den fysiska delen (2004, s. 125). Tideman hänvisar till 

forskning av Tössebro (1996, 1999) samt Hill och Rabe (1996) vilken visar att de förhoppningar 

om att fysisk integrering automatiskt skulle medföra sociala kontakter mellan personer med och 

utan funktionsvariation inte har förverkligats (Tideman, 2004, s. 125 genom Tössebro, 1996, 

1999; Hill & Rabe, 1996). Tideman hänvisar till Tideman, 2000 och Nordström, 2002 och 

menar att elever med funktionsvariationer får idag nästan uteslutande utbildning i samma 

skollokaler som andra elever, men sociala kontakter mellan elevgrupperna är fortfarande ganska 

ovanliga (Tideman, 2004, s. 125 genom Tideman, 2000; Nordström 2002). Detta innebär enligt 

Tideman att den fysiska närheten inte behöver betyda att personer med funktionsvariationer per 

automatik har sociala kontakter med personer utan funktionsvariationer (2004, s. 125). Man 

kan vara fysiskt inkluderad men samtidigt till stor del socialt exkluderad (ibid.). 

5.3 Fysisk integrering/segregering 

I en studie av Kurth, Ruppar, Toews, McCabe, McQueston och Johnston diskuteras fysisk 

segregering. Det framkommer av Kurth et al. att elever endast bör bli förflyttade från “den 

vanliga utbildningsmiljön” när elevens behov inte kan tillgodoses i den befintliga miljön även 

om kompletterande hjälpmedel och tjänster används (2019, s. 4). Med kompletterande 

hjälpmedel och tjänster menas enligt Kurth et al. till exempel stöd för fysisk tillgänglighet, 

instruktionsstöd, stöd för sociala, beteendemässiga och kommunikativa behov samt 

samarbetsstöd (ibid.). Trots detta menar Kurth et al. utifrån sin undersökning att elever med 

svåra funktionsvariationer fortfarande undervisas i begränsade miljöer trots att det finns flertalet 
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källor som tyder på att deras specialundervisning kan genomföras effektivt i det allmänna 

klassrummet (2019, s. 3). 

Kurth et al. analyserar lärares överväganden i beslut om placering för elever med omfattande 

behov av stöd vilket innebär elever som behöver kontinuerligt och omfattande stöd både i 

utbildnings- och vardagsmiljö (2019, s. 3). Det kan till exempel vara elever med 

funktionsvariationer i form av autism, intellektuella nedsättningar eller flera olika diagnoser 

och som är berättigade till en alternativ utbildning (ibid.). 

Resultatet från Kurth et al.s undersökning visar att lärares motivering till förflyttning av elever 

med funktionsvariationer var “eleven har en funktionsvariation vilken kräver specialdesignad 

undervisning” (2019, s. 3). Detta utan att först överväga kompletterande hjälpmedel och tjänster 

(Kurth et al., 2019, s. 13). Däremot övervägdes enligt Kurth et al. andra faktorer så som hänsyn 

till läroplan och instruktioner, hänsyn till undervisningsmiljön, personal på skolan samt i vilken 

grad eleven är i behov av stöd (2019, s. 3). 

Vidare studerar Malmqvist och Nilholm fysisk integrering genom att undersöka hur Sveriges 

samtliga kommuner organiserar undervisning för elever med ADHD-diagnos (2016, s. 287). 

De undersöker framväxten och funktionen av särskilda klasser för dessa elever (ibid.). 

Malmqvist och Nilholm konstaterar bland annat att den huvudsakliga anledningen till att 

svenska skolor etablerat specifika ADHD-klasser är för att elever med ADHD-diagnos behöver 

särskilda undervisningsmetoder (2016, s. 293). Två andra vanligt förekommande anledningar 

till etableringen av dessa klasser är elevernas behov av anpassningar i arbetshastighet samt ett 

lugnare klassrumsklimat (ibid.). En avslutande viktig anledning för att motivera en förflyttning 

till ADHD-klass är att eleven i fråga ogillade undervisning i sin tidigare klass (ibid.). 

Malmqvist och Nilholm studerar även svenska skolors erfarenheter av att leda ADHD-klasser 

(2016, s. 294) vilket enligt studiens definition kan ses som fysisk segregering. Resultatet visar 

en jämn fördelning mellan både positiva och negativa upplevelser (ibid.). Positiva upplevelser 

innefattar enligt Malmqvist och Nilholm bättre förhållanden inom ADHD-klassen i form av till 

exempel en individualiserad undervisning och mycket stöd, framsteg bland elever samt positiva 

effekter i den vanliga klassen med en minskning av beteendeproblem (2016, ss. 294–295). 

Negativa upplevelser avser enligt Malmqvist och Nilholm negativa effekter för ADHD- 

elevernas utveckling i form av bland annat social exkludering, problem med elevernas 

välmående och en negativt påverkad självkänsla som följd av att förflyttas till en specifik 

ADHD-klass (2016, s. 295). Även problematiska förhållanden inom ADHD-klasserna så som 

problem med gruppkonstellationer och problem med att utforma en lämplig undervisning 

klassas som negativa upplevelser (ibid.). Negativa upplevelser avser även negativa attityder 

mot elever med ADHD-diagnos och mot ADHD-klasser (ibid.). 

5.4 Sammanfattning 

Utifrån olika resultat är uppfattningen att såväl fysisk som social integrering och segregering 

av elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas i forskning internationellt och nationellt. 

Dock förespråkas inte i alla fall en fullständig inkludering och i dessa fall är den främsta 
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anledningen skolans bristande tillgång på resurser och elevens grad av funktionsvariation. Även 

bättre förhållanden inom den särskilda klassen i form av till exempel en individualiserad 

undervisning och mycket stöd används som argument för en segregerad undervisning. 

Forskning visar även att fysisk integrering inte automatiskt medför en social integrering av 

personer med funktionsvariation. Sociala kontakter mellan personer med och utan 

funktionsvariation är svårare att förverkliga än den fysiska dimensionen. 
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6. Metod 

Följande del motiverar inledningsvis valet av metod i studien följt av en presentation av urval. 

Vidare beskrivs bearbetning av materialet och studiens avgränsningar. Slutligen diskuteras 

studiens forskningsetiska principer, validitet och reliabilitet. 

6.1 Metodval 

Studien är baserad på en kvalitativ metod vilket enligt Krohn Solvang och Magne Holme 

innebär en strävan efter att få en djupare förståelse och en större helhetsbild för ämnet som 

studeras (1997, s. 14). Eftersom syftet med studien är att få en ökad kunskap och större 

förståelse för ämnet snarare än statistiska slutsatser så väljs en kvantitativ metod bort. 

Uppsatsen skrivs i form av en textanalys där fyra böcker i specialpedagogik för lärare i en 

mellanstor stad i Sverige analyseras och jämförs. Analysen och jämförelsen utförs med hjälp 

av en tematisk innehållsanalys för att belysa integrerat och segregerat förhållningssätt i 

kurslitteraturen. 

6.2 Urval av material 

För att personliga funderingar och värderingar inte skall påverka valet av kurslitteratur väljs 

böckerna från en litteraturlista till en kurs i specialpedagogik för lärare på Uppsala Universitet. 

För att få tillgång till litteraturlistan kontaktas kursadministratör vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Genom att granska innehållsförteckningar samt 

överskådligt läsa igenom kapitel väljs relevant litteratur ut från listan. Syftet är att identifiera 

kapitel som på något vis behandlar interagerat respektive segregerat förhållningssätt för elever 

i behov av särskilt stöd. 

Följande kurslitteratur uppfyllde kriterierna för denna studie: 

Kap 1 i Specialpedagogik och funktionshinder av Inga-Lill Jakobsson och Inger Nilsson (2011). 

En grundbok om specialpedagogik och funktionshinder. Boken behandlar de vanligaste 

funktionsvariationerna ur ett pedagogiskt perspektiv utifrån lärarens yrkesroll. Den belyser 

viktiga pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och metoder. 

Del 1 i Utmaningar i en skola för alla- några filosofiska trådar av Inger Assarson (2009). 

Boken handlar om filosofiska och pedagogiska dilemman som uppkommer när lärare och 

specialpedagoger skall planera en undervisning som anpassas efter samtliga elever men 

samtidigt tar hänsyn till samhällets olika krav. Boken består av två delar varav den första delen 

problematiserar vad som är en fungerande undervisning genom att filosofiskt samtala kring 

skolans uppdrag i den pedagogiska verksamheten. Den andra delen väver in filosofiskt tänkande 

för att skapa förståelse för svårigheten i pedagogik och lärande. 

Kap 6 och 7 i Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren- hur hänger de 

ihop? av Ingvar Lundberg och Görel Sterner (2006). Boken vänder sig till blivande lärare och 
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specialpedagoger som skall arbeta i grundskolans första år samt lärarfortbildningar. Den 

beskriver bland annat hur lärare kan strukturera en god kunskapsbaserad undervisning för att 

stötta elever med läs- och räknesvårigheter. 

Kapitel ”Trotssyndrom och uppförandestörning” i Barn som utmanar- Barn med ADHD och 

andra beteendeproblem av Björn Kadesjö (2010) vid UPP-centrum. UPP-centrum är ett 

nationellt utvecklingscentrum inrättat av Socialstyrelsen för tidiga insatser för att förebygga 

svårare psykisk ohälsa hos barn och unga. Detta är en av fem kunskapssammanfattningar om 

barn som har eller som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. 

6.3 Bearbetning av material 

För att bearbeta materialet i denna studie tillämpas en innehållsanalys. Enligt Larsen är ett 

exempel på tillvägagångssätt i en innehållsanalys klassificering utifrån teman och kategorier 

(2018, s. 160). Larsen menar att innehållsanalys innebär att finna samband och mönster i 

materialet samt göra jämförelser (2018, s. 161). Enligt Larsen kan det dock vara av fördel att 

läsa igenom materialet flera gånger innan tematiseringen påbörjas (ibid.). Ett förslag är att läsa 

igenom all text för att få ett helhetsintryck (ibid.).  

I denna studie har samtliga sidor av utvalda kapitel lästs igenom vid en första läsning innan en 

tematisering utifrån integrerat respektive segregerat förhållningssätt samt fysisk/social 

integrering och segregering påbörjats.  

Andra läsningen syftar till att identifiera förhållningssätt i utvalda kapitel i boken som kan 

kopplas till ett integrerat perspektiv. Tredje läsningen har fokus på att identifiera 

förhållningssätt som kan kopplas till ett segregerat perspektiv. Under andra och tredje läsningen 

tematiseras även texterna utifrån ett fysiskt respektive socialt perspektiv på integrering och 

segregering. Fjärde läsningen avser att identifiera likheter och skillnader mellan kurslitteraturen 

med avseende på integrerat och segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd. 

Femte och sista läsningen är till för att upptäcka eventuella detaljer som kan ha gått förbi under 

tidigare läsningar. Under läsprocessen märks viktiga formuleringar och citat ut i böckerna för 

att underlätta arbetet framöver. För att stärka studiens reliabilitet antecknas tolkningar av 

texterna först var för sig och sedan jämförs författarnas olika tolkningar. 

6.4 Avgränsningar 

Textanalysen baseras på utvalda kapitel ur fyra böcker för lärarstudenter inom 

specialpedagogik. Analysen baseras inte på hela böcker då en del kapitel inte är relevanta för 

att besvara frågeställningarna till denna studie. Dessutom är böckerna uppbyggda på olika sätt 

med innehåll som skiljer sig åt vilket gör det svårt att jämföra samtliga kapitel. Kapitel vars 

innehåll anses motsvara varandra i kurslitteraturen samt är relevanta för att besvara 

frågeställningarna väljs efter en granskning ut. Efter att ha fått en överblick över samtliga 

böckers kapitel och dess innehåll avgörs vilken litteratur som är lämplig för denna studie. 
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6.5 Forskningsetiska principer, validitet och reliabilitet 

Kursadministratör vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier meddelas 

om studiens syfte och vad litteraturlistan skall användas till. Litteraturlistan är offentlig vilket 

innebär att ett godkännande inte är nödvändigt och inhämtade data används inte i annat syfte 

än till studien.  

Enligt Johansson och Svedner innebär validitet att resultatet ger en korrekt bild av det som har 

studerats. Behandlar studiens resultat hela området som var avsett att studera? (2006, s. 108). 

Validiteten i denna studie kan diskuteras i och med det relativt stora bortfallet av litteratur. 

Studiens resultat hade haft större tyngd om fler böcker hade undersökts men en avgränsning 

görs på grund av tiden som finns till förfogande. Få böcker medför även en begränsning i 

resultatet då det blir svårt att generalisera utfallet. Däremot medför den tematiska 

innehållsanalysen ett resultat som visar på ökad kunskap och större förståelse för hur integrerat 

och segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik vilket är syftet för 

denna studie. Det innebär att det som analyserats stämmer överens med vad som faktiskt skulle 

mätas. 

Johansson och Svedner nämner begreppet reliabilitet vilket innebär noggrannhet vid mätning 

(2006, s.105). Ju högre noggrannhet mätinstrumentet har desto större sannolikhet att resultatet 

blir detsamma vid upprepade mätningar (ibid). Enligt Larsen som hänvisar till Grønmo är 

definitionen av reliabilitet “graden av samstämmighet mellan olika insamlingar av data om 

samma fenomen i olika undersökningar upplagda på samma sätt” (Larsen, 2018, s. 61 genom 

Grønmo, 2016, s. 242). I en kvalitativ undersökning kan egna åsikter och tolkningar förekomma 

vilket kan påverka reliabiliteten. Vid en eventuell replikering av studien kan resultatet se 

annorlunda ut då tolkningarna av kurslitteraturen kan variera. Däremot är studiens metod väl 

uppstyrd för att garantera en hög noggrannhet vilket underlättar en replikering. 

  

 

 



 

 21 

7. Resultat 

Nedan följer studiens analysdel vilken är indelad i fyra underrubriker uppdelat på vardera 

kurslitteratur. Varje del och respektive kurslitteratur besvarar frågeställning 1 och 2. 

Frågeställning 3 besvaras i uppsatsens diskussionsdel. Som tidigare nämnts (se 3.4) uttrycker 

kurslitteraturen inte explicit skillnaden mellan fysisk och social integrering/segregering. I denna 

studie har vi dock valt att besvara frågeställningarna utifrån denna distinktion för att tydliggöra 

att det finns två olika förhållningssätt till integrerat/segregerat perspektiv.  

7.1 Specialpedagogik och funktionshinder av Inga-Lill Jakobsson och Inger 

Nilsson (2011) 

Hur framställs ett integrerat/segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd? 

Ett integrerat förhållningssätt framställs av Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och 

funktionshinder utifrån att skolans syn på elevers svårigheter sägs ha förändrats de senaste 

femtio åren (2011, s. 64). Enligt Jakobsson och Nilsson har orsaker till svårigheter tidigare 

enbart sökts hos den enskilda eleven men numera bör orsaker snarare sökas i den sociala miljön 

på skolan och i samhället runt omkring (ibid). I Specialpedagogik och funktionshinder uttrycks 

explicit exempel på ett fysiskt integrerat förhållningssätt: 

Förslag till specialpedagogiska insatser har förändrats från i första hand organisatoriskt 

segregerade och individinriktade insatser, exempelvis i specialklasser eller klinikundervisning, 

till integrering av stödåtgärder inom den vanliga undervisningen. (Jakobsson & Nilsson, 2011, 

s. 64) 

Vidare ger Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och funktionshinder implicit exempel på 

ett fysiskt integrerat förhållningssätt genom att hänvisa till Skolverket (2001a) som antyder att 

elever med funktionsvariationer i första hand skall få stöd inom klassen eller gruppen de tillhör 

(2011, s. 64). Å andra sidan menar Jakobsson och Nilsson även att dessa elever enligt skollagen 

också skall kunna erbjudas stöd i en särskild undervisningsgrupp (ibid.). Denna typ av 

stödinsats kan explicit enligt studiens definition ses som en fysiskt segregerad åtgärd.  

I Specialpedagogik och funktionshinder framställs ett segregerat förhållningssätt i form av 

Jakobssons och Nilssons tolkning av Skolverket (Jakobsson & Nilsson, 2011, ss. 64–65 genom 

Skolverket, 1998). Skolverket antyder att det finns flera förslag på stödinsatser som kan 

komplettera eller fungera som alternativ till stöd inom den ordinarie undervisningen (ibid.). Det 

kan exempelvis vara särskilda undervisningsgrupper eller stöd av speciallärare enskilt eller i en 

mindre grupp utanför klassens ram (ibid.). Stödresurser kan också användas på skolor för att 

dela in klassen i mindre grupper av elever med olika studietakt (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 

65 genom Skolverket, 1998). Utifrån studiens definition kan dessa stödinsatser explicit ses som 

fysiskt segregerade åtgärder. 
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Det Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och funktionshinder berör social integrering 

eller segregering är hur de lyfter frågor om var, när och hur elever i behov av särskilt stöd måste 

lämna den sociala gemenskapen i klassrummet och när de skall vara kvar (2011, s. 40). I 

kurslitteraturen framgår inget tydligt förhållningssätt och detta framkommer bland annat genom 

författarnas formulering:  

Vad ska få lov att styra om och när eleven måste lämna gruppen- personalens eller klassens 

schema eller elevens egna önskemål och behov? Sådana frågor har inga givna svar. De måste 

besvaras i förhållande till varje enskild skolsituation. (Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 40) 

Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och funktionshinder belyser implicit ett exempel på 

ett socialt integrerat förhållningssätt enligt följande konstaterande ”Vilket arbetssätt som 

tillämpas kan vara avgörande för elevers möjligheter till såväl delaktighet som lärande” (2011, 

s. 41). Enligt studiens definition av social integrering som den sociala miljön i skolan och 

relationer tolkas begreppet ”delaktighet” som ett implicit exempel på ett socialt integrerat 

förhållningssätt. 

Vidare ger Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och funktionshinder exempel på socialt 

integrerade arbetssätt för att undvika att elever i behov av särskilt stöd behöver lämna den 

sociala gemenskapen (2011, s. 41). Jakobsson och Nilsson menar att om alla elever exempelvis 

arbetar i egen takt och med skilda uppgifter är det möjligt att ge stöd direkt utifrån upplevda 

behov istället för att någon elev behöver lämna klassrummet (ibid.). Arbetsuppgifter som 

förutsätter att eleverna aktivt deltar i planering och genomförande av det egna arbetet kräver att 

läraren har i åtanke att elever har olika behov av olika grad av tydlighet och struktur (ibid.). 

Många elever är i behov av mycket stöd vid både planeringen och genomförandet av arbetet 

(ibid.). Stödet kan ges på elevens villkor och eleverna kan själva vara med och utforma en 

skriftlig plan med individuella tidsbegränsningar och svårighetsgrad (ibid.). Detta leder till att 

ingen elev blir avvikande genom att inte klara samma uppgifter på samma tid som andra 

eftersom eleverna arbetar med skilda uppgifter på olika sätt (ibid.). Dessa konkreta förslag på 

inkluderande arbetssätt syftar till att ingen elev oavsett behov och förutsättningar skall känna 

sig avvikande. Även om kurslitteraturen inte explicit uttrycker social/fysisk integrering görs 

tolkningen, utifrån studiens definition, att de nämnda arbetssätten bidrar till såväl fysisk som 

social integrering. Ingen elev behöver lämna den stora gruppen och därmed fysiskt segregeras, 

likväl inkluderas alla elever socialt i den stora gemenskapen.  

Sammanfattningsvis uppmärksammas de förhållningssätt kring integrerat och segregerat 

perspektiv som lyfts fram i boken Specialpedagogik och funktionshinder. Efter en analys av det 

utvalda kapitlet framkommer att författarna belyser såväl ett fysiskt integrerat som ett fysiskt 

segregerat förhållningssätt. Exempelvis ges förslag på stödinsatser inom den ordinarie 

undervisningen för att främja en integrering samt förslag till särskilda undervisningsgrupper 

utanför klassrummet vilket enligt studiens definition explicit kan ses utgå från ett segregerat 

förhållningssätt. I Specialpedagogik och funktionshinder framkommer även exempel på ett 

socialt integrerat förhållningssätt i form av konkreta arbetssätt som syftar till att ingen elev skall 
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känna sig avvikande. Till sist kan konstateras att valet av undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd inte är helt enkelt och denna fråga måste besvaras i förhållande till varje enskild 

skolsituation.  

7.2 Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar av Inger Assarson 

(2009) 

Hur framställs ett integrerat/segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd? 

I Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar samtalas om pedagogiska och 

filosofiska dilemman kring att planera och genomföra undervisning i en skola för alla 

(Assarson, 2009, s. 9). Assarssons syfte med boken är att den skall fungera som en 

inspirationskälla för att lyfta pedagogiska frågor som egentligen inte har några uppenbara svar 

(ibid.). Detta innebär att textanalysen av denna bok framför allt grundas på implicita 

formuleringar och egna tolkningar av texten. 

Utifrån studiens definition framkommer att Assarsson implicit belyser ett fysiskt integrerat 

förhållningssätt enligt följande konstaterande ”Skolans uppdrag utifrån internationella och 

nationella styrdokument är att ge elever undervisning i gemenskap, oavsett deras 

tillkortakommanden eller funktionsnedsättningar” (2009, s. 107). Assarsson uttrycker inte 

explicit att elever i behov av särskilt stöd skall undervisas tillsammans med den stora gruppen 

men i detta fall görs en egen tolkning av citatet. Ytterligare ett exempel på fysiskt integrerat 

förhållningssätt är Assarssons hänvisning till Salamancadeklarationen från 1994 vilken antyder 

att alla elever, oavsett fysiska, intellektuella, känslomässiga, sociala, språkliga eller andra 

villkor, skall få undervisning tillsammans (2009, s. 25).  

Vidare lyfter Assarsson aspekten vad en skola för alla innebär och menar att det är lärarens 

organisering av undervisningen som hamnar i fokus (2009, s. 107). Det skall enligt Assarsson 

vara accepterat för elever att gå ifrån normen vad gäller hur de lär sig men inte vad de skall lära 

sig (ibid.). Genom att läsa mellan raderna i Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska 

trådar konstateras efter egen tolkning att Assarsson förespråkar en anpassad undervisning som 

tillgodoser alla elevers olika behov.  

Assarson i Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar ställer sig frågan vad ett 

inkluderande förhållningssätt innebär ”Är det så att alla elever alltid måste göra samma sak, 

eller kan man tillfälligt ta ut dem som inte klarar av situationen? Blir det skillnad om det alltid 

är samma elever som tas bort?” (2009, s.107). Detta resonemang belyser komplexiteten kring 

en anpassning av undervisning för samtliga elever, och kring valet huruvida ett integrerat eller 

segregerat förhållningssätt är mest lämpligt i sammanhanget. I detta fall tar Assarsson i 

Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar ingen ställning till de olika alternativen 

vilket gör det svårt att avgöra huruvida författaren förespråkar ett integrerat eller segregerat 



 

 24 

förhållningssätt (2009, s. 107). Assarsson hänvisar även till Jakobssons avhandling som visar 

att en elevs diagnos inte är någon större hjälp för lärarna i utformning av en inkluderande 

undervisning (Assarsson 2009, s. 107 genom Jakobsson, 2002). Det är enligt Assarsson istället 

skolsituationen och mötet med den enskilde eleven som är avgörande (2009, s. 107). Detta 

innebär utifrån egen tolkning att Assarsson i Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska 

trådar förespråkar en individualiserad anpassad undervisning för alla elever. Detta tycks dock 

inte vara enkel uppgift enligt Assarsson som ställer sig frågan ”Hur kan undervisning bedrivas 

framgångsrikt i en sammanhållen heterogen grupp där det också ingår elever med vad som 

kallas stora svårigheter?” (2009, s. 108).  

Ett integrerat förhållningssätt framställs av Assarsson i Utmaningar i en skola för alla - några 

filosofiska trådar som hänvisar till en proposition om den nya lärarutbildningen som lades fram 

år 2008 (Assarsson, 2009, s. 27 genom SOU 2008:109, s. 189). Propositionen antyder att “en 

skola för alla” är självklart i ett demokratiskt samhälle (ibid.). Detta konstaterande kan enligt 

studiens definition implicit kopplas till ett integrerat perspektiv. Enligt Assarsson behöver detta 

dock inte innebära att alla elever skall undervisas tillsammans av samma lärare (2009, s. 27) 

vilket enligt studiens definition kan anses vara ett implicit fysiskt segregerat arbetssätt. Däremot 

menar Assarsson även att ”En individanpassad undervisning värd namnet tar hänsyn till att en 

del elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen” (ibid.). Detta 

resonemang kan implicit enligt studiens definition av integrering anses vara ett integrerat 

arbetssätt.  

För att sammanfatta uppmärksammas de förhållningssätt kring integrerat och segregerat 

perspektiv som lyfts fram i boken Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar. 

Som tidigare nämnts uppmärksammas i denna kurslitteratur pedagogiska frågor utan uppenbara 

svar vilket innebär att textanalysen i första hand grundas på egna tolkningar. Assarson lyfter 

inte konkreta arbetssätt för att inkludera elever i behov av särskilt stöd. Däremot belyser 

Assarsson implicit komplexiteten kring en undervisning anpassad till samtliga elever och kring 

valet huruvida ett integrerat eller segregerat förhållningssätt är mest lämpligt i sammanhanget. 

I Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar uppmärksammas även av Assarsson 

att skolsituationen och mötet med den enskilde eleven är avgörande för en inkluderande 

undervisning.  

Assarsson uppmärksammar såväl ett fysiskt integrerat som fysiskt segregerat förhållningssätt. 

I Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar hänvisas till en proposition om 

lärarutbildningen vilken hävdar att “en skola för alla” är självklart i ett demokratiskt samhälle. 

Samtidigt menar Assarson att “en skola för alla” inte behöver innebära att alla elever måste 

undervisas tillsammans av samma lärare. Detta resonemang kan utifrån studiens definition 

anses vara ett segregerat förhållningssätt.  
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7.3 Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger 

de ihop? av Ingvar Lundberg och Görel Sterner (2006) 

Hur framställs ett integrerat/segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd? 

I Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? framställs 

ett segregerat förhållningssätt. Lundberg och Sterner ger förslag till ett konkret 

specialpedagogiskt arbetssätt i form av en-till-en undervisning som är anpassad efter varje 

enskild elevs behov och förutsättningar (2006, s. 94). Utifrån studiens definition av segregering 

framställs perspektivet explicit i ovanstående förslag till undervisning. Lundberg och Sterner 

förklarar att en-till-en undervisning innebär en lärare och en elev och genom denna typ av 

undervisning finns möjlighet att tillgodose nödvändig och effektiv tid för färdighetsutveckling 

(2006, s. 85).  

Ett fysiskt segregerat förhållningssätt framställs explicit när Lundberg och Sterner förklarar att 

en god lösning för att få mer tid till effektiv färdighetsutveckling kan vara att skapa en annan 

fysisk miljö än i klassrummet (2006, s. 85). Läraren har med en-till-en undervisning chans att 

fånga elevens uppmärksamhet och upptäcka de få ögonblick då eleven är som allra mest 

mottaglig för lärande (ibid.). Med denna undervisningsform kan eleven dessutom få bekräftelse 

eller korrigering på än gång vilket leder till effektiv vägledning i användning av bra strategier 

samt undvika felaktiga arbetssätt (ibid.).  

Sammanfattningsvis uppmärksammas det förhållningssätt kring integrering och segregering 

som urskiljs i kurslitteraturen “Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - 

hur hänger de ihop?”. I de analyserade kapitlen framställs enbart ett fysiskt segregerat 

förhållningssätt. I studien definieras fysisk segregering som den fysiska organiseringen av 

undervisningen och klassrummet och enligt vår tolkning kan en-till-en undervisning ofta ske 

utanför det ordinarie klassrummet. Ett socialt/fysiskt integrerat förhållningssätt belyses inte 

enligt vår tolkning i de analyserade kapitlen.  

7.4 Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem av 

Björn Kadesjö (2010) 

Hur framställs ett integrerat/segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd? 

I Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem framställs explicit ett 

fysiskt segregerat förhållningssätt. Kadesjö uppmärksammar risken för att elever med 

beteendeproblem exkluderas om de placeras i en specialgrupp med andra elever med 

beteendeproblem (2010, s. 31). För att motverka utanförskap hos eleverna i specialgrupper 

hävdar Kadesjö att det är det av stor vikt att pedagogiken som används är noga planerad och att 

de vuxna bemöter eleverna på rätt sätt (ibid). En konsekvens kan annars bli att eleverna i 

specialgruppen tillsammans utvecklar oönskade värderingar och att deras problembeteende 

ökar (ibid).  
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Vidare framställs explicit ett fysiskt integrerat förhållningssätt i Barn som utmanar- Barn med 

ADHD och andra beteendeproblem. Kadesjö förklarar explicit att ett inkluderande arbetssätt 

innebär att barn i behov av särskilt stöd framför allt skall få stöd i sin tillhörande klass, och inte 

genom differentiering (2010, s.31). Med ett inkluderande arbetssätt är utgångspunkten att elever 

med beteendeproblematik som är i behov av särskilt stöd har kapacitet som skall framhållas i 

gruppen, och att alla har ett gemensamt ansvar för att dessa elever skall involveras (ibid). Att 

lyckas med denna utmaning kan ibland vara mycket svårt, inte bara för pedagogen utan för hela 

arbetslaget, elevhälsoteamet och skolledningen (ibid).  

I Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem framställs även ett fysiskt 

och socialt segregerat förhållningssätt. Kadesjö menar att det finns flera mindre tydliga och 

uppenbara beteenden som gör att vuxna exkluderar barn (2010, s. 31). Han förklarar att ibland 

kan det vara nödvändigt att avlägsna elever som stör i klassrummet för att värna om de 

resterande elevernas koncentration och trygghet (ibid.). Detta kan kopplas explicit till studiens 

definition av fysisk segregering. Kadesjö förklarar även att när läraren frekvent ger vissa 

specifika elever negativ återkoppling, suckar uppgivet eller skäller stärks bilden för resterande 

elever hur problematisk och icke älskvärda dessa elever är (ibid.). Detta menar Kadesjö utför 

en risk att övriga elever inte kommer uppfatta dessa utsatta elever lika inbjudande vilket i sin 

tur gör att eleverna med beteendeproblematik blir extra utsatta och exkluderade (ibid.). Detta 

resonemang kan kopplas explicit till studiens definition av social segregering. 

I Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem menar Kadesjö även att 

elever som blir exkluderade från resterande klasskamrater kommer att söka sig till likasinnade 

barn för att få tillhörighet (2010, s. 31). Detta medför att problembeteenden är de beteenden 

som eftersträvas för att bibehålla gruppens sammanhållning (ibid.). 

Sammanfattningsvis uppmärksammas de förhållningssätt kring integrering och segregering 

som identifierats i kurslitteraturen “Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra 

beteendeproblem”. I denna bok vars kapitel har analyserats framställs de flesta typer av 

förhållningssätt. Utifrån ett fysiskt segregerat perspektiv uppmärksammar Kadesjö 

diskussionen kring elever med beteendeproblem och hur de utsätts för risk att exkluderas genom 

att placeras i särskilda specialgrupper (2010, s. 31). Detta kan härledas explicit till studiens 

definition av fysisk segregering som innebär den fysiska organiseringen av undervisningen som 

exempelvis särskilda undervisningsgrupper utanför det gemensamma klassrummet.  

Utifrån ett socialt segregerat perspektiv uppmärksammar Kadesjö att lärare som frekvent ger 

vissa specifika elever negativ återkoppling riskerar att göra dessa elever utsatta från övriga 

klasskamrater (2010, s. 31). Detta antagande kan återkopplas till studiens definition av social 

segregering vilket innebär den sociala miljön i skolan, relationer och klassrumsklimat som kan 

påverka elevens välbefinnande. En koppling mellan fysisk segregering och social segregering 

kan implicit utläsas mellan raderna då den fysiska segregeringen kan leda till en social 
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segregering. Eleven kan uppleva socialt utanförskap från övriga klasskamrater om dennes 

undervisning sker utanför klassrummets ram.  

Vidare framställs i “Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem” ett 

inkluderande/integrerat förhållningssätt. Kadesjös definition av ett inkluderande arbetssätt 

innebär att barn i behov av särskilt stöd framförallt skall få stöd i sin tillhörande klass (2010, 

s.31).  
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8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet från föregående del ordnat i tre underrubriker. Här 

diskuteras inledningsvis intressanta delar av resultatet följt av koppling till studiens teoretiska 

utgångspunkter. Avslutningsvis besvaras frågeställning 3: Hur skiljer sig innehållet i 

kurslitteraturen utifrån ett integrerat respektive segregerat perspektiv? 

8.1 Anmärkningsvärda delar av resultatet 

Tre av fyra böcker belyser mer eller mindre explicit exempel på såväl integrerat som segregerat 

förhållningssätt. De två förhållningssätten förespråkas vid olika skolsituationer beroende på 

elevens behov av stöd samt vilka arbetsuppgifter som skall genomföras. Ett av studiens mest 

intressanta resultat som uppmärksammats av kurslitteraturen är komplexiteten kring att avgöra 

om ett integrerat eller segregerat förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd är lämpligt 

i sammanhanget. I Specialpedagogik och funktionshinder framkommer att elever med 

funktionsvariationer i första hand skall få stöd inom klassen eller gruppen de tillhör (Jakobsson 

& Nilsson, 2011, s. 64). Samtidigt framkommer även i ovan nämnda kurslitteratur att dessa 

elever enligt skollagen skall kunna erbjudas stöd i en särskild undervisningsgrupp (ibid.). 

Jakobsson och Nilsson i Specialpedagogik och funktionshinder menar att lärarens val av 

arbetssätt kan vara avgörande för elevers möjligheter till delaktighet och lärande (2011, s. 41).  

Detta innebär enligt vår tolkning att blivande lärare står inför utmaningen vad det gäller att ta 

ställning till vilket förhållningssätt som är mest passande i varje enskild skolsituation. Vår 

tolkning stödjs även av Kurths et als. undersökning vilken framför att elever med svåra 

funktionsvariationer fortfarande undervisas i begränsade miljöer (2019, s. 3). Detta trots att det 

finns flertalet källor som tyder på att deras specialundervisning kan genomföras effektivt i det 

allmänna klassrummet (ibid). I verkligheten är det dock ofta svårt att förena ambitionen med 

de begränsningar som lärare behöver ta hänsyn till. För att nå bästa resultat är det av stor vikt 

att individanpassa lösningar samtidigt som hänsyn tas till den stora gruppen. En insikt är att 

detta på grund av begränsade resurser är en svår balansgång och många gånger riskerar 

lösningen att inte bli optimal varken för den stora gruppen eller den enskilde individen.  

En anmärkningsvärd del av resultatet är det sambandet mellan fysisk och social 

segregering/integrering. I Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem 

framkommer implicit att elever i behov av särskilt stöd som undervisas i särskilda 

undervisningsgrupper löper större risk för att bli socialt segregerade (Kadesjö, 2010, s. 31). 

Detta stödjs även av tidigare forskning då Malmqvist och Nilholm studerar svenska skolors 

erfarenheter av att leda ADHD-klasser (2016, s. 294). I Malmqvist och Nilholm studie 

framkommer både positiva och negativa upplevelser, varav ett exempel på en negativ erfarenhet 

är en känsla av social segregering bland eleverna i ADHD-klassen (2016, s. 294–295).  
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Å andra sidan kan konstateras att sambandet mellan fysisk och social integrering inte skall tas 

för givet. I Specialpedagogik och funktionshinder ges förslag till fysiskt integrerade arbetssätt 

som utgår från att alla elever skall undervisas tillsammans oavsett behov och förutsättningar 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 41). Men för att ingen elev skall känna sig socialt avvikande 

krävs det att läraren tar hänsyn till att många elever är i behov av mycket stöd vid både planering 

och utförande av arbetsuppgifter (ibid.). För att alla elever skall inkluderas fysiskt och socialt i 

undervisningen behöver läraren ha i åtanke att elever har olika behov av olika grad av tydlighet 

och struktur (ibid.). Resultatet från Specialpedagogik och funktionshinder korrelerar med 

Tidemans tidigare forskning vilken visar att fysisk integrering inte automatiskt medför sociala 

kontakter mellan personer med och utan funktionsvariation (2004, s. 125). Enligt Tideman kan 

man vara fysiskt inkluderad men samtidigt till stor del socialt exkluderad (ibid.). Detta innebär 

att lärare inte enbart bör arbeta med fysiska verktyg för att främja inkludering utan även 

uppmärksamma elevers sociala delaktighet. 

Frågan är hur verksamma lärare konkret skall gå tillväga för att undvika en social exkludering 

av elever i behov av särskilt stöd. Tideman menar att den sociala dimensionen av integrering är 

svårare att uppnå än den fysiska delen (2004, s. 125). Detta är en viktig reflektion som varje 

lärare bör bära med sig i det dagliga arbetet med integrering i skolan. Det kan finnas en risk att 

lärare missar den sociala integreringen eftersom denna är betydligt svårare att mäta. En god 

insikt om elevens individuella upplevelse kräver både tid och engagemang av de vuxna på 

skolan.  

8.2 Integrerat och segregerat förhållningssätt kopplat till teoretiska 

utgångspunkter 

Vidare diskuteras integrerat och segregerat förhållningssätt utifrån studiens resultat med 

koppling till studiens teoretiska perspektiv. I Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska 

trådar framkommer att ”en skola för alla” är självklart i ett demokratiskt samhälle (Assarsson, 

2009, s. 27 genom SOU 2008:109, s. 189). I denna kurslitteratur framkommer även följande 

formulering ”En individanpassad undervisning värd namnet tar hänsyn till att en del elever har 

särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora gruppen” (Assarsson, 2009, 27). Denna 

formulering kan kopplas till Emanuelssons definition av integrering som “en sammanhållen 

gemenskap av sinsemellan olika individer utan att våld görs på deras individuella karaktäristika 

och förutsättningar” (2004, s. 103). Genom att individanpassa undervisningen tas hänsyn till 

varje elevs individuella karaktärsdrag och förutsättningar.  

I Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? 

framkommer att det ibland kan vara fördelaktigt att en elev får lämna ett stökigt klassrum för 

att få mer effektiv tid för färdighetsutveckling (Lundberg & Sterner, 2006, s. 85). Som förslag 

ges en-till-en undervisning vilket innebär en lärare och en elev (ibid.). Denna typ av arbetssätt 
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kan enligt studiens definition ses utgå från ett fysiskt segregerat förhållningssätt. Enligt 

Emanuelsson innebär begreppet segregering avskiljande och/eller särskiljande (2004, s. 105) 

vilket en-till-en undervisning kan vara exempel på enligt vår tolkning.  

Förslag till en-till-en undervisning i Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första 

skolåren - hur hänger de ihop? kan även härledas till ett sociokulturellt perspektiv. 

Undervisningsformen gör att läraren kan fånga eleven när denne är som mest mottaglig för 

lärande. Säljö beskriver en utvecklingszon där eleven är extra mottaglig för instruktioner (2014, 

s. 305). Enligt Säljö kan läraren genom att ställa rätt frågor leda eleven vidare i sitt arbete men 

eleven är till en början beroende av stöd från läraren (ibid.). Vid en-till-en undervisning har 

läraren möjlighet att reflektera över valet av frågor för att leda eleven vidare och dessutom 

erbjuda tillräckligt stöd.  

Ett sociokulturellt perspektiv kan även kopplas till ett resonemang i Barn som utmanar- Barn 

med ADHD och andra beteendeproblem. Enligt Säljö sker lärande genom interaktion och 

kommunikation mellan elever och mellan elever och lärare (2014, ss. 307-308). I Barn som 

utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem betonas konsekvenserna av att 

exkludera barn med olika beteendeproblem i specialgrupper (Kadesjö, 2010, s. 31). Kadesjö 

menar att eleverna i specialgruppen tillsammans kan utveckla oönskade värderingar (ibid.) 

Genom interaktion och kommunikation, vilket enligt Säljö är grunden till lärande, kan eleverna 

i specialgruppen tillsammans lära varandra oönskade värderingar. 

I Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska trådar framkommer att skolan har i uppdrag 

att undervisa elever gemensamt, oberoende deras svagheter eller funktionsvariationer 

(Assarsson, 2009, s. 107). Detta resonemang kan kopplas till det sociokulturella perspektivet 

som enligt Säljö (2014, s. 308) betonar gemenskap som en stor del av lärandet. Säljö menar att 

utifrån det sociokulturella perspektivet har skolan i uppgift att inkludera människor i samhällets 

gemensamma kunskaper (ibid.). Denna syn på lärandet kan anknytas till Utmaningar i en skola 

för alla - några filosofiska trådar genom Assarssons tolkning av Salamandeklarationen vilken 

antyder att alla elever oavsett villkor skall få undervisning tillsammans (Assarsson, 2009, s. 25 

genom Salamandeklarationen, 1994).  

8.3 Likheter och skillnader mellan kurslitteraturen 

Hur skiljer sig innehållet i kurslitteraturen utifrån ett integrerat respektive segregerat 

perspektiv? Vilka likheter och skillnader finns mellan kurslitteraturen? 
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Som tidigare nämnts belyser tre av fyra böcker mer eller mindre explicit exempel på såväl 

integrerat som segregerat förhållningssätt. Vad som dock skiljer Räknesvårigheter och 

lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? från resterande kurslitteratur är 

det faktum att denna bok vars kapitel analyserats enbart belyser ett segregerat förhållningssätt. 

I det analyserade kapitlet framkommer förslag till en-till-en undervisning vilket enligt studiens 

definition kan ses som ett fysiskt segregerat förhållningssätt.  

I Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de ihop? ges, i 

och med en-till-en undervisning, konkreta förslag på arbetssätt för att möta elever i behov av 

särskilt stöd. Även i Specialpedagogik och funktionshinder ges förslag till konkreta arbetssätt 

för att inkludera elever i behov av särskilt stöd. I detta fall innebär det att eleverna tillsammans 

med lärare utformar en plan för arbetet med individuella tidsbegränsningar och svårighetsgrad 

(Jakobsson & Nilsson, 2011, s. 41). På så vis säkerhetsställer läraren då att ingen elev uppfattas 

annorlunda eftersom eleverna arbetar på individuella villkor (ibid.). I Utmaningar i en skola för 

alla - några filosofiska trådar däremot uppmärksammas inte konkreta arbetssätt i samma 

utsträckning. Denna bok diskuterar snarare dilemman kring en inkluderande undervisning som 

samtidigt tillgodoser alla elevers behov. Utmaningar i en skola för alla - några filosofiska 

trådar skiljer sig från resterande kurslitteratur då boken vars kapitel analyserats 

uppmärksammar pedagogiska frågor utan uppenbara svar vilket innebär att textanalysen i första 

hand grundas på egna tolkningar. Läsaren behöver läsa mellan raderna för att avgöra vilket 

förhållningssätt som framställs.  

I resterande böcker framkommer mer explicita formuleringar som kan härledas till ett integrerat 

eller segregerat förhållningssätt. Vilket upplägg av kurslitteratur som är mest fördelaktigt i syfte 

att belysa komplexiteten kring valet av integrerat eller segregerat förhållningssätt kan 

diskuteras. Å ena sidan kan kurslitteratur uppbyggd på pedagogiska dilemman och samtal vara 

svårt för blivande lärare att ta till sig. Det kan upplevas frustrerande att inte få uppenbara svar 

och konkreta arbetssätt. Samtidigt kanske det är bra att framtida lärare introduceras till dessa 

svårigheter genom att reflektera över sin egen ledarroll. Utmaningar i en skola för alla - några 

filosofiska trådar öppnar upp för samtal och tankar kring ämnet.  

Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem skiljer från resterande 

kurslitteratur då det är den enda boken som implicit lyfter fram sambandet mellan fysisk och 

social segregering. Kadesjö menar bland annat enligt vår tolkning att elever riskerar att socialt 

exkluderas om de placeras i en specialgrupp med andra elever som har beteendeproblem (2010, 

s. 31). För att motverka utanförskap hos eleverna i specialgrupper betonas vikten av en 

välplanerad pedagogik samt rätt bemötande av vuxna (ibid.). Frågan är vad som är rätt 

bemötande för att undvika en social segregering. Innebär det att vuxna skall undvika att prata 

om specialgrupperna för att resterande elever inte skall uppfatta elever i behov av särskilt stöd 
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som annorlunda? Eller är det snarare så att de vuxna bör föregå med gott exempel och genom 

sin attityd normalisera dessa specialgrupper? 

Ännu en skillnad mellan Barn som utmanar- Barn med ADHD och andra beteendeproblem och 

resterande kurslitteratur är reflektionen kring en lärares omedvetna förhållningssätt. Kadesjö 

menar att det finns flera mindre tydliga och uppenbara beteenden som gör att vuxna exkluderar 

barn (2010, s. 31). Det kan till exempel handla om skäll, negativ feedback eller ett utmärkande 

kroppsspråk. Om vissa specifika elever ofta får negativ återkoppling stärks bilden för resterande 

elever hur problematisk och icke älskvärda dessa elever är. Ingen av resterande kurslitteratur 

vars kapitel analyserats lyfter denna problembild.  
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9. Konklusion 

Denna studie syftade till att bidra med ökad kunskap och större förståelse för hur integrerat och 

segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik för 

grundlärarutbildningen f-6. För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor vilka 

ämnade att undersöka kurslitteraturens framställning av ett integrerat respektive segregerat 

förhållningssätt för elever i behov av särskilt stöd. Tyvärr framställdes inte samtliga 

förhållningssätt i den grad som var önskvärt för att ge mer tyngd åt studiens resultat. I och med 

att ramen redan var satt för studiens analys utifrån Uppsala Universitetets kurslitteraturlista 

saknades frihetsgrader för att komplettera urvalet. Detta påverkar naturligtvis studiens 

reliabilitet och validitet men då studiens syfte var att bidra med ökad kunskap och större 

förståelse för integrerat och segregerat förhållningssätt anses syftet med studien vara uppnått. 

Eftersom kurslitteraturen diskuterar olika typer av särskilda behov samt 

undervisningssituationer uppstår svårigheter i att generalisera resultatet. Dessutom varierar 

kurslitteraturens omfattning av relevant information för att besvara syftet. Men slutsatsen av 

denna textanalys är trots detta att flertalet kurslitteratur framställer mer eller mindre explicit 

exempel på såväl integrerat som segregerat förhållningssätt. Kurslitteraturens belysande av 

respektive förhållningssätt i kombination med all annan undervisning möjliggör en fullständig 

inblick i ämnet. För att säkerställa att framtida lärare får de bästa förutsättningarna till att 

hantera denna svåra balansgång är det av stor vikt att så väl kurslitteratur som resterande 

undervisning på lärarutbildningen har tillräckligt stort fokus på ett integrerat och segregerat 

förhållningssätt.  
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