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ABSTRACT

Litteraturstudien  presenterar  resultatet  av  forskning  kring  integrerad  estetisk 
undervisning. Studien diskuterar och påvisar effekterna av integrerad undervisning, med 
fokus  på integration  av  elever  i  studiesvårigheter,  inom den estetiska  verksamheten. 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur de estetiska ämnena och elever i skolan 
kan påverkas av ett integrerat undervisningsperspektiv. Till grund för studien ligger ett 
sociokulturellt  perspektiv,  med  alla  elevers  individualitet  i  åtanke.  Denna 
litteraturstudies forskningsresultat är hämtat från sju vetenskapliga artiklar, alla från två 
olika databaser. Resultatet kan tolkas som att en integrerad undervisning är att föredra, 
då den kan ge positiva effekter för såväl elever i svårigheter, som elever som anses ha 
bra studieresultat. 

Nyckelord: Integrering,  inkludering,  undervisning,  estetiska  ämnen,  lärande,  elever, 
svårigheter
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1 INTRODUKTION

Den svenska skolan är obligatorisk för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. 
Detta ställer höga krav på skolor och lärare, då alla barn och ungdomar har olika 
behov och förutsättningar  för  lärande1.  Det  svenska skolsystemet  strävar  efter  att 
lämna den gamla katederundervisningen till förmån för mer moderna och varierade 
metoder,  som  tar  hänsyn  till  och  uppmuntrar  elevernas  olika  sätt  att  lära  och 
utvecklas2.  I  den  nya  läroplanen,  Lgr  11,  står  det  tydligt  att  undervisningen  ska 
anpassas till individen och dennes behov. 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. 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.3

Under vår VFU insåg vi att  det idag finns många lösningar för elever som går i 
ordinarie skola,  men är i   särskilda behov av en speciellt  anpassad undervisning. 
Dessa lösningar varierar mellan olika skolor och kommuner, men på de flesta skolor 
finns mindre grupper,  elevassistent,  klasser  indelade i  olika grupper  och liknande 
lösningar att tillgå. Vissa elever  ingår i en klass, men har vid vissa tillfällen delar av 
undervisningen   separerat  från  övriga  klasskamrater  och  ordinarie  undervisning. 
Integreringen med övriga klasskamrater sker endast på vissa raster och under de mer 
praktiska  ämnena,  så  som estetiska  ämnen,  slöjd och idrott.  Eftersom vi  båda  är 
blivande lärare inom de estetiska ämnena har vi valt att fokusera på integrering av 
elever i svårigheter, inom den estetiska undervisningen. 

1 Gloag 1989. 
2 Skolverket 2011
3 Skolverket 2011 A s5
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1.1 Syfte och frågeställningar

Inom  den  svenska  skolan   idag  har  alla  elever  rätt  till  en  likvärdig  utbildning 
anpassad  efter  elevernas  egna  förutsättningar.4 Då  elever  ofta  har  olika 
förutsättningar  har  det  utvecklats  olika  metoder  för  att  hantera  detta  i 
skolverksamheten. Ett perspektiv som förekommer idag är ett integrerat perspektiv 
på  undervisning  där  man  strävar  efter  att  inkludera  alla  elever,  oavsett 
förutsättningar,  i  den  ordinarie  undervisningen.  Det  har  dock  visat  sig  att  det 
förekommer  fall  där  detta  perspektiv  enbart  tillämpas  i  de  traditionellt  sett  mer 
praktiska  ämnena  som  idrott,  slöjd  och  de  estetiska.5 Syftet  med  denna 
litteraturstudie är därför att öka kunskapen om hur undervisningen inom de estetiska 
ämnena  och  hur  elevers  utveckling  kan  påverkas  av  ett  integrerat 
undervisningsperspektiv.

De frågeställningar som avses att besvaras är följande:

 Vilken  syn  finns  det  bland  forskare  på  de  estetiska  ämnenas  roll  som 
integrationsverktyg

• Hur påverkas elever i skolan av integrerad estetisk verksamhet

• Hur påverkas undervisningens utformning

1.2 Sociokulturellt perspektiv 

Arbetet med denna studie har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med avseende 
på synen på individers utveckling och lärande. Detta perspektiv grundar sig på de 
teorier som framförts av forskare som Jean Piaget och Lev Vygotsky.6 Dessa teorier 
behandlar  frågeställningar  om  både  vad  kunskap  är  samt  individens  utveckling. 
Mänskligt  lärande  och  kognitiv  utveckling  sker  enligt  dessa  teorier  genom  det 
samspel som individer konstant ingår med sin omgivning. Detta samspel definieras 
enligt  Karsten  Hundeide  genom  vad  han  kallar  för  mellanmänskliga  kontrakt. 
Innebörden av detta beskrivs att  man i  olika situationer  och sammanhang ingår i 
såkallade  kontrakt  med  sin  omgivning.  Dessa  kontrakt  påverkar  i  sin  tur  hur 
individen  agerar  i  olika  sammanhang  och  lägger  grunden  för  dennes 
personlighetsutveckling.7

Av de kontrakt som individen har med sin omgivning så anses de som uppstår mellan 
individen  och speciellt  viktiga  personer  vara  de  som har  störst  inverkan  på  den 
personliga  utvecklingen.  De  främsta  exemplen  på  sådana  primärpersoner  är  ofta 
föräldrar men kan senare i livet inkludera även andra individer. Hur individen blir 
bemött av dessa primärpersoner anses vara avgörande för hur denne sedan skapar sin 
syn på sig själv. Detta innebär att det är viktigt att primärpersoner förmedlar en så 
positiv syn som möjligt för att individens personlighetsutveckling ska gynnas i så 
stor mån som möjligt.8 Om det på detta sätt förmedlas en negativ syn på individen 
gällande uppförande så kan det innebära att individens syn på sig själv skulle kunna 
skapa svårigheter  för denne att  fungera i  en miljö där det råder förväntningar  på 
disciplin.

4 Skolverket 2011 A
5 Karlsudd 2007
6 Säljö 2000
7 Hundeide 2006
8 a.a
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Individens  kunskaper  och personliga  utveckling  fortsätter  hela  livet  att  utvecklas 
genom att prövas och omprövas i mötet med omgivningen. Detta innebär att tillgång 
till stimulerande utbyten och god kommunikation är viktigt för att alla individer skall 
fortsätta att utvecklas enligt ett sociokulturellt perspektiv.9 Genom det kontinuerliga 
utbyte som sker dagligen mellan individer i samhället  så kan god kommunikation 
även ses som något positivt för samhället i sin helhet då kunskaper på detta vis förs 
vidare till  fler  människor.10 Dessa kommunikationstillfällen innebär dock i  många 
fall att individer intar olika ställningar till varandra genom de kontrakt som upprättas 
i dessa situationer. Det maktförhållande som uppstår i dessa situationer innebär att 
individer intar en kompletterande position till den andra parten. Detta yttrar sig ofta 
genom  att  i  relation  till  en  mer  dominant  person  intar  individen  ofta  en  mer 
underlägsen  roll  eller  tvärtom.  I  ett  samhälle  som  värderar  självständighet  och 
självförtroende kan detta innebära problem då dessa egenskaper kan hämmas då en 
underlägsen roll kan påverka identitetsutvecklingen i negativ riktning.11

Den kunskapssyn som ingår i det sociokulturella perspektivet innebär att alla mentala 
processer  hos  en  individ  har  sitt  ursprung  ur  erfarenheter  av  mellanmänskliga 
kontakter.12 Tecken på detta kan man finna i den svenska skolans läroplaner då det i 
dessa idag förespråkas bland annat att man skall främja en god social  gemenskap 
med möjligheter till dialog för att främja lärande och utveckling.13 Det har dock visat 
sig att en sådan miljö inte är självklar för alla. Idag förekommer det fortfarande att 
elever  i  den  svenska  skolan  exkluderas  ur  gruppsammanhang,  där  de  ur  ett 
sociokulturellt  perspektiv  skulle  kunna  anses  ha  bättre  förutsättningar  till 
utveckling.14 Detta  har  lett  till  den  tanken  som idag  är  vanligt  förekommande  i 
skoldebatten om att det bör finnas en strävan att inkludera alla elever i den ordinarie 
undervisningen. Vilket skulle kunna säkerställa allas rätt till att utvecklas i en social 
gemenskap.

9 Hundeide 2006
10 Säljö 2000
11 Hundeide 2006
12 a.a
13 Skolverket 2011 A
14 Hill 2001
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2 BAKGRUND

Här  presenteras  bakgrunden,  hur  stödet  i  skolan  ser  ut  idag,  olika  synsätt  på 
integrerad undervisning samt de estetiska ämnenas historia.  

2.1 Stöd i skolan

I den svenska skolan finns det idag fyra olika obligatoriska skolformer; grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med dessa olika skolformer är 
att tillgodose skollagens krav på att alla barn skall ha rätt till utbildning utifrån sina 
egna förutsättningar.15 Dessa olika skolformer fungerar som en inledande indelning 
av elever, utifrån vilka behov eller förutsättningar att  klara av grundskolans olika 
mål,  de har. De ovan nämnda skolformer har alla en läroplan där utbildningarnas 
respektive mål är utskrivna. En aspekt i dessa läroplaner, som är densamma oavsett 
vilken skolform det rör sig om, är att alla elever har rätt till undervisning anpassad 
efter  sina  individuella  förutsättningar.16 Då  de  olika  skolformerna  kan  ses  som 
förhållandevis breda innebär detta att det även inom respektive skolform finns stora 
skillnader vad gäller förutsättningar och behov hos individuella elever. 

I grundskolan kan dessa behov yttra sig i alltifrån ett behov av undervisning på en 
mer avancerad nivå till en anpassad undervisning som nästintill kan liknas vid den 
typ av undervisning som ofta bedrivs i exempelvis särskolan. Skolverket framhåller i 
detta  avseende att  skolan  har  ett  särskilt  ansvar  att  tillgodose  de  elever  som har 
svårigheter  att  uppnå  de  uppställda  målen.  Detta  görs  genom  en  anpassad 
undervisning för att förbättra deras förutsättningar att uppnå de aktuella målen.17 För 
att klara av detta uppdrag har skolor runtom i Sverige använt sig av ett flertal olika 
metoder  för  att,  utifrån  lokala  förutsättningar,  erbjuda  alla  elever  undervisning 
anpassad efter deras behov. Detta kan yttra  sig i att man exempelvis tar hjälp av 
specialpedagoger eller delar upp elevgrupper i mindre grupper efter prestation etc.

Sedan den första gemensamma läroplanen infördes har det förekommit ett antal olika 
sätt som dominerat hanteringen av de svårigheter som det kan innebära att arbeta för 
att tillfredsställa alla elevers undervisningsbehov. Ett beprövat sätt att hantera detta i 
dagens  svenska  skola  är  att  elever  i  stora  inlärningssvårigheter  blir  placerade  i 
speciella skolor där man arbetar efter särskolans läroplan.18 De elever som däremot 
anses ha förutsättningar att klara av att nå upp till målen i grundskolan undervisas 
inom denna skolform. De elever som kan behöva extra stöd för att nå upp till dessa 
mål  får  i  många  fall  möjlighet  till  stödundervisning i  mindre  grupper  istället  för 
ordinarie  undervisning och i  vissa fall  delas även alla  elever  in  i  grupper utifrån 
aktuell kunskapsnivå.19 I den politiska diskurs som råder, gällande hur skolan skall 
arbeta för att tillgodose alla elevers rätt till en likvärdig utbildning, florerar det flera 
olika  tankegångar  om  hur  en  sådan  utbildning  skall  utformas.  En  av  dessa 
tankegångar utgår ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv där man idag strävar efter 
att  skolan skall  ha ett  mer  integrerat  förhållningssätt  vad gäller  elever  i särskilda 
behov.20 

15 Skollagen §8
16 Skolverket 2011A, B, C, D
17 Skolverket 2011A 
18 Karlsudd 2007
19 Skolverket 2008
20 Karlsudd 2007 
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2.2 Integrerad undervisning 

Vad ett väl fungerande integrerat förhållningssätt innebär fullt ut är något som det i 
dagsläget råder oenighet kring. Ett förekommande synsätt är dock att integrering kan 
delas in i olika inkluderingskategorier som fysisk, funktionell, social och samhällelig 
integrering.21 Med fysisk integrering menas att  oavsett  vilka förutsättningar elever 
har eller vilken skolform de ingår i sker all undervisning i en fysisk närhet till andra 
elever.  Ett  exempel  på  detta  kan  vara  olika  speciellt  anpassade  lokaler  som  är 
placerade i samma byggnad eller område. Den funktionella integreringen innebär att 
alla  elever  på  en  skola  utnyttjar  delar  av verksamhetens  möjligheter  gemensamt, 
såsom matsal, skolgård och så vidare, medan ordinarie undervisning bedrivs separat. 
Den sociala integreringen definieras utifrån att  grupper i  verksamheten inkluderar 
elever, med olika behov och förutsättningar, på ett sätt där alla bemöts med respekt 
och förståelse oavsett olikheter. Att integrera på en samhällelig nivå innebär i detta 
avseende att  det  skall  finnas möjlighet  för alla,  oavsett  förutsättningar,  att  kunna 
påverka  sin  undervisningssituation  och  ta  del   av  de  resurser  som  erbjuds  i 
verksamheten.  Hur  väl  integrering  fungerar  kan  ses  som  att  de  olika 
integreringskategorierna  fungerar  som  en  skala,  där  de  sociala  och  samhälleliga 
anses vara uttryck för en välfungerande integrering till skillnad från enbart de fysiska 
eller funktionella uttrycken.22

En väl integrerad skola är något som i Sverige är ett väletablerat mål. I läroplanerna 
nämns bland annat att skolan skall sträva efter att vara en social gemenskap för alla 
elever, fungera som en kulturell mötesplats med mera, vilket skulle kunna härledas 
till tankar om integrering.23 För att avgöra hur väl integrerad en verksamhet är kan 
man inte enbart se till om verksamheten lever upp till de sociala eller samhälleliga 
nivåerna. Hänsyn bör exempelvis tas till hur verksamheten kan leva upp till dessa 
integreringsnivåer i varierande utsträckning och att det inte nödvändigtvis finns en 
naturlig  progression  mellan  dessa  nivåer.  En  förekommande  åsikt  i  dagens 
skolverksamhet  är  att  en  lyckad  integration  är  beroende  av  goda  ekonomiska 
resurser.24 Detta yttrar sig i många fall genom att skolor inte anser sig ha möjlighet 
att leva upp till integrationsidealet i vissa ämnen, främst de teorifokuserade, då det 
inte upplevs finnas tillräckliga resurser för att bedriva en sådan typ av undervisning. I 
andra ämnen såsom idrott, slöjd eller de estetiska ämnena är det dock mer vanligt 
förekommande att man tillämpar försök med integrerad verksamhet.25

Då en integrerad undervisning av denna typ kan innebära att elever tillhörande olika 
skolformer  är  avsedda  att  undervisas  i  en  gemensam  klassrumssituation.  Detta 
innebär att  de olika momenten i  undervisningen måste  anpassas för att  tillgodose 
ämnesmålen för alla de förekommande skolformerna i klassrummet. Integrering av 
denna typ är till övervägande del begränsad till att omfatta särskoleelever och elever 
i diverse skolsvårigheter.26 Då dessa elever avses att inkluderas  i en grupp av elever 
som  följer  läroplanen  för  den  ordinarie  grundskolan,  är  den  aktuella 
undervisningsproblematiken  begränsad  till  att  försöka  uppfylla  särskolans  och 
grundskolans mål. Läroplanerna för dessa skolformer är överlag uppbyggda på ett 

21 Karlsudd 2007
22 Hoffman, Söder & Arnell- Gustafsson 1979
23 Skolverket 2011 A
24 Hoffman, Söder & Arnell- Gustafsson 1979
25 Karlsudd 2007
26 Rosenqvist 2011
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liknande sätt och följer i stort sett samma mål och syften vad gäller skolans uppdrag 
gällande förmedlande av samhällets värdegrund och dylikt.27

En aspekt som i viss mån skiljer skolformernas mål från varandra är kunskapsmålen 
inom de olika ämnena. I exempelvis kunskapsmålen inom de estetiska ämnena bild 
och  musik  finns  det  vissa  skillnader  mellan  utformningen  inom  de  olika 
skolformerna. Inom dessa ämnen skiljer sig målen främst genom att särskolans mål 
saknar  ett  flertal  av  de  teoretiska  aspekter  och  krav  på  ämnesförtrogenhet  som 
återfinns i grundskolans kursplaner.28

2.3 Estetiska ämnen 

De estetiska ämnen, främst bild och musik, har en lång tradition inom den svenska 
skolan som sträcker sig till tiden innan de första gemensamma läroplanerna. Detta 
har även inneburit att både undervisningens utformning samt synen på dessa ämnens 
roll inom skolan har varit föremål för förändring fram till idag. I den tidiga skolan, 
innan de första gemensamma läroplanerna formulerats, ansågs de estetiska ämnena 
ha en viktig roll för fostran av elever och utlärning av tekniker som skulle gynna 
samhällets industriella utveckling. Fostransdelen syftade här till stor del att bevara 
traditioner om vad som sågs som den fina konsten och på så sätt forma elever till det 
dåvarande  idealet  av  goda  medborgare.  Detta  innebar  att  exempelvis  psalmer, 
klassisk  musik  och  de  stora  konstnärerna  fick  stort  utrymme  i  undervisningen.29 
Anpassningen till  den industriella utvecklingen innebar bland annat att  man inom 
exempelvis bildämnet använde sig av metoder som främjade förmågan att skapa och 
förstå bland annat ritningar.30

Synen på de estetiska ämnenas roll att fostra elever inom vad som ansågs vara av 
högt kulturellt värde var något som präglade även den första läroplanen som infördes 
1962. I och med att 1969års läroplan infördes förändrades en stor del synen på de 
estetiska  ämnena.  Dessa  förändringar  innebar  bland  annat  att  fokus  övergick  till 
kretsa runt demokratisk fostran. De estetiska ämnena fick där en viktig roll genom 
sina goda möjligheter till  anpassad undervisning för att  möta de olika behov som 
uppstår i mötet med alla olika elever. Dessa ämnes elevaktiva arbetssätt började även 
framhållas då det innebar ett bra komplement till de mer teoretiska arbetssätten som 
användes inom många av de övriga ämnena.31

Då 1980 års läroplan infördes medförde detta ytterligare förändringar i synen på de 
estetiska  ämnena  som  därmed  påverkade  undervisningen.  I  denna  läroplan  kom 
fokus  att  ligga  allt  mer  på  elevernas  personliga  och  sociala  utveckling.  I  denna 
utveckling ingick utvecklandet av estetiska förmågor och intressen och tanken med 
detta var att  det även skulle främja elevernas kritiska tänkande. Utformningen av 
undervisningen skulle enligt denna läroplan även sträva efter att ge en förståelse av 
omvärldens kulturella villkor, funktioner, variationer och även främja kontakt med 
samhällets kulturliv.32 

1994  års  läroplan  präglas  mer  än  tidigare  läroplaner  av  ett  betonande  av 
kunskapsförmedlande.  Detta  innebar för de estetiska ämnena att  det i  större grad 

27 Karlsudd 2007
28 Skolverket 2011 A, B
29 Pettersson & Åsen 1989
30 a.a
31 Varkøy 1996
32 a.a
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fokuserades på de ämnesspecifika kunskapsområdena.33 Exempel på detta kan ses i 
att  bildanalys  betonades  allt  mer,  inom  bildämnet.34 Utöver  detta  fokuserades 
undervisningen ytterligare  runt  att  försöka fördjupa förståelsen  för  kulturyttringar 
som existerar i samhället, exempelvis rådande konstyttringar med mera.35

Undervisningen idag följer den läroplan som infördes 2011 vilken även den medfört 
förändringar för de aktuella ämnena. I denna läroplan betonas återigen de estetiska 
ämnenas roll som viktigt för demokratisk fostran. Detta görs genom att påvisa vikten 
av  dessa  ämnen  för  att  förstå  det  allt  mer  mediella  samhälle  som  alla  svenska 
medborgare aktivt förväntas delta i. Undervisningen har i och med detta kommit att 
fokuseras  runt  ämnenas  kommunikativa  egenskaper  och  strävar  därmed  efter  att 
främja elevernas sätt att uttrycka och förstå meningar i de estetiska uttryckssätten.36 

Den  politiska  debatten  runt  den  svenska  skolan  idag  har  allt  mer  kommit  att 
fokuseras kring kunskap i de så kallade kärnämnena, vilket visat sig bland annat i att 
de estetiska  ämnena har  förlorat  sin  roll  som obligatoriska  ämnen  i  den svenska 
gymnasieskolan. Detta har bland annat påverkat förespråkare för de estetiska ämnena 
att allt mer fokusera runt de estetiska ämnenas språkliga och teoretiska dimensioner 
för att på så sätt stärka dessa ämnen i konkurrensen om undervisningstid gentemot de 
övriga ämnena.37

33 Varkøy 1996
34 Pettersson & Åsen  1989
35 Varkøy 1996
36 Skolverket 2011A
37 Wiklund 2009
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3 METOD

Här presenteras litteraturstudiens undersökningsmetod och de valda artiklarna, även 
redovisningsmetod samt databearbetning berörs. 

3.1 Undersökningsmetod

Under  studiens  början  gjordes  ett  antal  grovsökningar,  så  kallade  medvetet 
slumpmässiga sökningar, i diverse databaser och sökmotorer. Detta gjordes för att få 
en uppfattning om studiens ämne var tillräckligt efterforskat och om det fanns något 
material att grunda litteraturstudien på. När det stod klart att det fanns material att 
tillgå  blev  sökningarna  smalare  och  mer  precisa.  Eftersom  litteraturen  som 
eftersöktes  var  efter  ett  specifikt  tema,  specialpedagogik,  snarare  än  en  bestämd 
författare  eller  teoretiska  riktningar  valdes  en  systematisk  sökning  i  elektroniska 
databaser.38 Utifrån  de  tre  vanligaste  och  mest  vedertagna  sökmetoderna, 
kedjesökning,  systematisk  sökning  och  medvetet  slumpmässig  sökning,  valdes 
systematisk  sökning då  denna  sökmetod  bäst  överensstämde  med  materialet  som 
eftersöktes.39 Svagheterna och nackdelarna i de utelämnade sökmetoderna övervägde 
de fördelar som finns med desamma. 

Efter  grovsökning  gjorde  vi  en  mindre  efterforskning  kring  vilken  databas  som 
kunde ge den bredaste sökningen, men även beröra ämnet och frågeställningarna. 
Detta visade  sig vara databasen  ERIC (Educational Resource Information Center), 
men  även  Academic  Search  Elite  (EBSCO)  användes.  Sökningarna  skedde  i 
huvudsak på Linneuniversitetets bibliotek i Kalmar. 

Sökorden justerades  efter  hand,  men  de  rörde  sig  alla  kring  ämnet  och  bestod  i 
huvudsak  av  olika  versioner  och  synonymer  till  Integrated,  Art och  Education. 
Kombinationen Integrated Education AND benefits AND art*, i EBSCO, resulterade 
i 22 texter, men gallrades ner till sju genom att se vilka som var refereegranskade. 
Av dessa sju  valdes  endast  en artikel,  då de  andra  sex inte  var relevanta  utifrån 
aktuell  frågeställning.  Denna  artikel  var  Integrated  Learning  with  Physical  
Education and Music.  Sökorden  Benefints AND Arts and Music AND Disabilities,  
gav 24 träffar, varav sex stycken var refereegranskade. Av dessa sex valdes  Music 
and disability och The Art of Inclusion, på grund av artiklarnas relevanta innehåll. 

Då det eftersökta ämnet var förhållandevis specifikt, avgränsades sökningarna med 
hjälp av breda  sökord i kombination med mer specifika formuleringar. Sökningen i 
ERIC,  på  sökorden  Special  Needs  Students  OR Mainstreaming OR Regular  and  
Special  Education  Relationship  OR  Inclusion  OR  Normalization  (Disabilities)  
resulterade  i  24  träffar,  varav  15  blev  kvar  efter  urvalet  kring  vilka  som  var 
refereegranskade.  Från  dessa  15 valdes  sedan de fyra  artiklar  som ansågs  kunna 
besvara aktuella frågeställningar.

38 Rienecker & Jörgensen  2008
39 a.a
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3.2 Presentation av vald referenslitteratur

Integrated Learning with Physical Education and Music,  Charlotte A. Humphries, 
Sara Bidner och  Cheryl Edwards (2011) Artikeln beskriver hur den inkluderande 
undervisningen kan utvecklas och vilka fördelar detta kan få. Denna undersökning 
genomfördes  genom  intervjuer  av  lärarstudenter  gällande  dessas  observationer  i 
undervisningssammanhang.

Music and disability, Daphne Gloag (1989) Artikeln hävdar att de estetiska ämnena 
kan hjälpa människor med mentala handikapp att utvecklas och hitta nya vägar att 
uttrycka  sig.  Denna  artikel  är  utarbetad  som  en  sammanställning  av  rådande 
forskning.

The Art  of  Inclusion, Jan  MacLean (2008)  Artikeln  fokuserar  på  ungdomar  med 
svårigheter,  exempelvis  med Downs syndrom,  hjärnskada eller  annan nedsättning 
och på hur dessa utvecklas genom de estetiska ämnena.  Artikeln grundar sig på ett 
praktiskt  undervisningsexperiment  med  ungdomar  i  olika  mentala  och  fysiska 
svårigheter.

Arts,  education  and  society:  the  role  of  the  arts  in  promoting  the  emotional  
wellbeing and social inclusion of young people, Vassiliki Karkou och Judy Glassman 
(2004)  Artikeln  behandlar  det  estetiska  ämnet  bild  och  dess  roll  som 
integreringsverktyg.  Resultaten  i  denna  artikel  utgår  från  en  studie  av  ett 
forskningsprojekt  där  estetisk  verksamhet  har  använts  för  att  öka  känslomässigt 
välbefinnande hos ungdomar.

Cross-Site  Analasis  of  Teaching  Practices  Visual  Art  Education  With  Students  
Experiencing Disabilities, Doris M Pfeuffer Guay (1993) Artikeln innehåller teorier 
och  råd  till  lärare  som arbetar  med  elever  i  svårigheter.  Artikeln  grundar  sig  på 
intevjuer  av  frivilliga  lärare  som ansett  sig  bedriva  en  väl  fungerande integrerad 
undervisning.

Examining  the tension  between  academic  standards  and  inclusion  for  disabled  
students:  the  impact  on  marking  of  individual  academics’  frameworks  for  
assessment. Ashworth Mary, Bloxham Sue, Leonie Pierce (2010) Artikeln behandlar 
pedagogers  attityder  till  inkluderande  undervisning.  Dessa  attityder  framkommer 
genom intervjuer av av lärare som deltagit  i  ett  pedagogiskt experiment  där man 
utarbetat speciell undervisning för elever i mentala svårigheter.

The Arts and Social Inclusion: What's the Evidence? Blackwell Publishing. Kinder 
Kay,  Harland  John  (2004)  Artikeln  diskuterar  kopplingen  mellan  framgångsrika 
elever och estetisk undervisning.  Denna artikel är en sammanställning av forskning 
där elever har erbjudits möjlighet till extra estetisk undervisning för att undersöka 
hur detta påverkar dessa elevers sammantagna studieresultat.

3.3 Databearbetning och redovisning

De valda artiklarna granskades och djuplästes flera gånger och tre artiklar ersattes 
under  denna  fas  med  artiklar  som  på  ett  bättre  sätt  kunde  besvara  aktuella 
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frågeställningar.  Artiklarna  användes  för  att  besvara  arbetets  frågeställningar  och 
resultatet  av  detta  återfinns  i  resultatkapitlet,  där  de  redovisas  tematiskt  för  att 
underlätta  läsningen.  Rubriceringen  bygger  på  frågeställningarna,  istället  för  på 
artiklarna, detta för att minimera onödiga upprepningar och eftersom vi arbetat enligt 
principen  att  skriva  mycket  om  lite,  istället  för  lite  om  mycket.  Artiklarna  och 
frågeställningarna diskuteras sedan ur ett sociokulturellt perspektiv. Alla artiklar är 
refereegranskade  och  funna  i  godkända  och  etablerade  databaser,  detta  för  att 
utesluta oseriösa och ickeetiska artiklar och texter. 

3.4 Etisk diskussion

Christina  Forsberg  och   Yvonne  Wengström  anser  att  det  i  en  systematisk 
litteraturstudie skall ingå ett etiskt perspektiv som innebär att man exempelvis inte 
väljer bort resultat där ett önskat resultat inte stöds.40 För att säkerställa ett sådant 
perspektiv i  denna studie har enbart  artiklar  med tydligt  etiskt  ställningstaganden 
valts  ut.  I  sökningen  efter  relevanta  artiklar  har  hänsyn  tagits  till  de  existerande 
åsikter, som finns gällande integrering i skolan, genom valet av sökord. Då orden 
integrering, inkludering med mera kan ses som positivt  laddade ord i det rådande 
sammanhanget  kan  detta  medföra  att  artiklar  med  negativ  syn  gällande 
integreringsfenomenet exkluderas. Valet av dessa positivt laddade ord har ändå valts 
på grund av att  användningen av andra sökord inte förväntats  ge några relevanta 
resultat utifrån de frågeställningar som valts för detta arbete.

40 Forsberg & Wengström 2008
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4 RESULTAT

Här presenteras resultaten av den valda litteraturen utifrån frågeställningarna. 

4.1 Estetiska ämnens roll

4.1.1 Estetiska ämnenas unika möjligheter 

Vid arbetet  med de utvalda artiklarna  upptäcktes  att  ett  flertal  av dem framförde 
tankar om vad just de estetiska ämnena kunde bidra med  inom skolundervisningen. 
De estetiska ämnenas huvudsakliga syfte bör enligt vissa av dessa artiklar fungera 
som en miljö där fokus ligger på att integrera elever i behov av särskilt stöd, snarare 
än  teoretisk  kunskap.41 Även  Karkou  och  Glasman  stöder  tanken  med  estetiska 
ämnens  roll  som  integrationsverktyg  genom  att  de  anses  främja  socialt  och 
emotionellt välbefinnande, dock utan att uttrycka några tankar om hur detta skulle 
påverka  möjligheter  till  teoretisk  kunskap i  ämnena.42 Rollen  som ett  ämne  med 
integreringsfokus motiveras genom att  praktiska ämnen, såsom de estetiska,  anses 
vara  tillgängliga  för  alla  oavsett  förutsättningar,  genom exempelvis  möjlighet  till 
individuellt  anpassad  problemlösning  med  mera.43 Detta  skall  enligt  Kinder  och 
Harland vara ett arbetssätt som bär många likheter med hur man vanligtvis arbetar i 
specialpedagogiska  sammanhang.  Genom  dessa  arbetssätt  och  bland  annat 
möjligheter till konstruktiv kritik skulle dessa ämnen kunna fungera som ett sätt att 
stärka självförtroendet hos elever i svårigheter. Detta skulle då i längden även verka 
förebyggande mot att elever i riskzonen skall ta avstånd från skolan.44 De estetiska 
ämnena anses även, genom sina möjligheter  till  flexibel  problemlösning, vara väl 
lämpade för elever med fysiska funktionshinder. De goda möjligheter som finns för 
att bedriva grupparbeten anses även det som att stärka de aktuella ämnenas roll som 
integreringsverktyg.45 

I flera av de använda artiklarna  beskriver forskarna ett antal möjligheter som anses 
vara relativt unika för just de estetiska ämnena. Karkou och Glasman påvisar i sin 
artikel hur de estetiska ämnena kan bidra med speciellt goda möjligheter till kontakt 
med samhället utanför skolan för att nyansera undervisningen. De exempel som ges 
på detta är samarbete med konstterapeuter för att öka välbefinnandet hos eleverna 
samt ett eventuellt  samarbeta med diverse konstgrupper för att inspirera och hitta 
intressanta undervisningsformer.46 De estetiska ämnen beskrivs även som att  vara 
väldigt väl lämpade för att ingå i diverse ämnesöverskridande tematiska arbeten.47 
Gemensamt för några av de valda artiklarna är även att man framhåller de estetiska 
uttryckssättens  språkliga  potential.  Detta  beskrivs  som  att  bidra  till  alternativa 
kommunikationsformer som då hävdas kunna vara till särskild gagn för elever som 
upplever problem i andra ämnen som ofta är begränsade till det skriftliga och talade 
språken.48 McLean  tar  upp  tanken  om  vad  som  är  rätt  och  fel  resultat  vid 
genomförande av uppgifter som ytterligare en aspekt som skiljer de estetiska ämnen 
från många av de övriga ämnena i skolan. Han menar här att det inte finns nåt rätt 

41 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010, Kinder & Harland 2004
42 Karkou & Glasman 2004
43 Karkou & Glasman 2004, Kinder & Harland 2004, Mclean 2008
44 Kinder & Harland 2004
45 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010
46 Karkou & Glasman 2004
47 Humphries, Bidner & Edwards 2011
48 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010, Karkou & Glasman 2004, Mclean 2008
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eller fel sätt att uttrycka sig inom estetiska ämnen vilket då skulle innebära att alla 
har möjlighet att klara målen för undervisningen i dessa ämnen.49

4.1.2 Sociala vinster

Förutom pedagogiska vinster med de estetiska ämnena har det i undersökningen av 
artiklarna framkommit olika sätt som dessa ämnen gynnar elevers sociala utveckling 
och  generella  lärande.  Stimulerande  av  alternativa  intelligenser  utöver  den  som 
baseras  på  standardiserade  intelligensen,  IQ,  benämns  som  en  av  de  estetiska 
ämnenas  fördelar.50 Detta  kan då  anses  bidra  till  den  kognitiva  utvecklingen  hos 
elever med alla olika typer av behov.51 En positiv följd av detta kan då enligt vissa av 
forskarna  vara  att  även  lärandet  på  andra  områden  gynnas  av  den  estetiska 
undervisningen.52 Även McLean tar  upp aspekten  med  att  främja  möjligheter  för 
allmänt  lärande  genom  att  hävda  att  estetiskt  arbete  utvecklar  individens 
koncentrationsförmåga.53 Den öppna struktur som i  många fall  anses vara vanligt 
förekommande  i  den  estetiska   undervisningen  anser  McLean  att  vara  särskilt 
gynnande för elever som har ett starkt behov av enkla och tydliga strukturer. Detta 
menar  han  skulle  yttra  sig  genom  att  det  hjälper  dessa  elever  att  minska  sitt 
strukturbehov för att  skapa en större förståelse för sin omvärld och på så sätt  bli 
bättre anpassade för att klara av livet i samhället.54 

Enligt  Gloag, Karkou och Glasman kan de estetiska uttrycken medföra ett  flertal 
psykologiska fördelar. Dessa fördelar beskrivs som att främja mentalt välbefinnande 
detta  gör  de  aktuella  ämnena  lämpliga  att  användas  som  terapeutiska  verktyg.55 
Gloag menar att detta kan ske genom att de estetiska ämnena kan främja avkoppling 
och  vara  bra  för  individer,  som  i  relation  till  sin  omgivning  upplever  mentala 
svårigheter,  genom  att  dessa  ämnen  har  potential  att  motverka  depression  med 
mera.56 Enligt Karkou och Glasman är detta ett av de estetiska ämnenas viktigaste 
bidrag till  individen då de förespråkar ämnenas  socialt  och emotionellt  främjande 
egenskaper. 

I Humphries, Bidner och Edwards artikel tas de estetiska ämnenas roll i skolan upp 
som  att  den  kan  medföra  viss  problematik.  Dessa  ämnens  svårighet  att  visa  på 
mätbara resultat har enligt Humphries, Bidner och Edwards på senare tid fått som 
konsekvens att skolor valt att ge de aktuella ämnena färre timmar i skolan.57 Detta 
skulle då medföra att de ämnen som upplevs som mer akademiska prioriteras och att 
de estetiska ämnenas status sänks i skolverksamheter.58

49 Mclean 2008
50 Humphries, Bidner & Edwards 2011, Mclean 2008 
51 Karkou & Glasman 2004, Mclean 2008
52 Humphries, Bidner & Edwards 2011, Karkou & Glasman 2004
53 Mclean 2008
54 a.a 
55 Gloag 1989, Karkou & Glasman 2004
56 Gloag 1989
57 Humphries, Bidner & Edwards 2011
58 Kinder & Harland 2004, Mclean 2008
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 4.2 Gynnar det eleverna?

4.2.1 Elever i svårigheter

Humphries hävdar även att elever inte bara utvecklas inom det estetiska ämnet, utan 
även  att  estetisk  verksamhet  främjar  inlärning  i  övriga  ämnen  och  det  sociala 
samspelet. Vidare tyder hennes forskning på att det finns åtta intelligenser, men att 
enbart  två  av  dessa  används  i  skolans  värld,  vilket  bidrar  till  att  stora  delar  av 
hjärnans  kapacitet  går  förlorad och att  man därmed går  miste  om att  ta  vara på 
elevers  begåvningar  och  naturliga  fallenhet. Annan  forskning  tyder  även  på  att 
bildämnet i skolan kan behandla moraliska och demokratiska frågeställningar på ett 
ickeladdat  sätt,  som  i  övriga  ämnen  kan  uppfattas  som  problematiskt  eller 
provocerande för eleverna, exempelvis politiska ställningstaganden, trosuppfattning 
eller sexuell läggning.59

MacLeans forskning tyder på att även elever i mentala och fysiska svårigheter kan 
dra stor nytta av integrerad estetisk undervisning, då eleverna får ytterligare ett sätt 
att uttrycka sig, vilket kan leda till att de hittar ett nytt språk och därmed utvecklas, 
både  i  skolämnen  men  även  i  det  sociala  rummet.  MacLean  hävdar  även att  de 
estetiska ämnenas friare undervisningsform och det faktum att konst och estetiska 
uttryck inte kan vara fel, kan bidra till att eleverna får ett ökat självförtroende, som 
de även tar med sig in i de övriga ämnena. Elever i svårigheter uppvisar ofta en brist 
på självförtroende inom skolämnena,  då de upplever att  de ofta gör fel  eller  inte 
förstår  uppgiften60.  Elever  i  svårigheter  kan  också  känna  ett  starkt  utanförskap, 
eftersom många skolor bedriver specialpedagogik, eller så kallad extrahjälp, i andra 
lokaler, exkluderade från de övriga klasskamraterna61. Det kan därför anses mycket 
relevant  att  höja  elevernas  självförtroende  i  så  väl  skolämnen  som  i  sociala 
sammanhang. Att arbeta integrerande, eller inkluderande kan även råda bot på det 
upplevda utanförskapet62. 

4.2.2 Alla elever

Den integrerade undervisningen påvisar enligt Mclean många goda aspekter för alla 
elevers sociala utveckling. Utöver det positiva aspekterna för lärande så poängteras 
även att den personliga utvecklingen hos elever gynnas av möten mellan elever med 
olika förutsättningar för socialt samspel och lärande. Detta kan exempelvis yttra sig i 
att  lägga en grund för god empatisk utveckling då situationen kräver att  eleverna 
måste  ta  större  hänsyn  till  varandras  olika  sätt  att  vara.63 Kinder  och  Harland 
poängterar  även  att  det  integrerade  arbetssättet  bidrar  till  ett  större  mentalt 
välbefinnande och kan ha stor positiv inverkan på elever i relationssvårigheter och i 
slutändan även främja de relationer som dessa elever har utanför skolan.64

Att arbeta integrerat just i de estetiska ämnena kan vara en positiv upplevelse för 
både lärare och elever, då människor utvecklas genom utmaning och förståelse. Att 
lära strax över den egna nivån eller nå djupare förståelse genom att lära ut  är därmed 
något som bör uppmuntras elever emellan65. Denna form av lärande och förståelse 
anses som lättare att genomföra inom den estetiska verksamheten, då det ingår både 

59 Karkou & Glassman 2004
60 MacLean 2008. 
61 Gloag 1989
62 a.a
63 Mclean 2008
64 Kinder & Harland 2004
65 MacLean, 2008
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teoretiska och praktiska delar, vilket ökar chanserna att alla kan delta och visa sina 
styrkor  utifrån sina egna villkor.  Elever  i  teoretiska  svårigheter  kan ofta  visa sin 
förståelse för ämnet genom praktiska metoder, vilket kan hjälpa dessa elever att nå 
högre kunskapsnivåer och betyg66.  Då de estetiska ämnena även tillför ett alternativt 
sätt att kommunicera kan en integrerad undervisning i dessa ämnen ha en positiv 
inverkan  på  elever  som  upplever  svårigheter  med  detta  inom  de  andra 
språkformerna.67

MacLean beskriver hur ungdomar i svårigheter under en längre tid arbetat med bild 
och målning som uttrycksform och därigenom fått en bättre uppfattning om den egna 
kroppen, en ökad koncentration och ett ökat självförtroende som sedan avspeglar sig 
i andra, mer teoretiska, ämnen. Medvetenhet och förståelse för den egna kroppen är 
en viktig del av ungdomars utveckling och självbild, men elever i svårigheter kan 
ibland ha svårigheter med kroppens förändringar och känslor och kan då uppvisa 
frustration och ibland även aggressivitet68. Att arbeta med kroppen och inse framsteg 
och begränsningar är mycket ovanligt inom de teoretiska ämnena och hamnar på så 
vis  i  skymundan inom skolvärlden.  Genom att  arbeta  praktiskt  och integrerat  får 
eleverna inte bara en ökad förståelse för den egna kroppen, utan även en ökad fysisk 
förståelse som helhet. Denna förståelse för den egna och andras kroppar kan bidra till 
mindre  frustration  och ett  självförtroende  i  den  egna  kroppen  och kring  andra69. 
Kroppen som verktyg kan inte bara leda till  det ovan påstådda,  men även öppna 
dörrar till nya inlärningssätt och ett nytt sätt för eleverna att uttrycka sina tankar och 
åsikter. 

Genom att arbeta varierat kan man nå ut till alla elever, även de elever som lär sig 
bäst genom fysisk aktivitet, så kallade kinestetiker, som ofta uppfattas som elever i 
svårigheter eftersom de kan uppleva svårigheter med auditiv inlärning och kan ha 
svårt  att  sitta  still70.  Genom  att  arbeta  integrerat  och  sträva  efter  en  varierad 
undervisning som passar alla gynnas inte bara elever i svårigheter. Alla elever har sitt 
egna optimala inlärningssätt och genom att variera detta ges möjlighet att nå ut till 
fler  elever  och utmanar  deras tankesätt71.  En integrerad  estetisk undervisning kan 
således  leda  till  att  färre  elever  uppfattas  vara  i  svårigheter,  då  deras 
undervisningsbehov tillgodoses och uppmärksammas. 

4.2.3 Förutsättningar

Att det är självklart att den estetiska undervisningen skulle skapa en väl inkluderande 
arbetsmiljö är dock något som Pfeuffer Guay inte helt håller med om. I vissa fall 
förekommer det även inom dessa ämnen att man väljer att dela upp elevgrupper på 
grund av  att  det  inte  upplevs  vara  möjligt  att  tillgodose  alla  elevers  behov i  en 
inkluderad  undervisningssituation.72 Då  det  i  vissa  fall  finns  en  farhåga  om  att 
undervisningskvalitén,  med  avseende  på  kunskapsmålen,  skulle  sänkas  i  en 
integrerad miljö krävs det att det finns en tydlig plan i undervisningen för hur detta 
skall förhindras. Då skolan i vissa fall upplev som en kompetativ miljö med störst 
fokus kunskap anser Ashworth, Bloxham och Pierce att det finns en risk för de elever 
som befinner sig i störst behov blir ett slags välgörenhetsobjekt som de övriga skall 

66 Guay 1993
67 Kinder & Harland 2004, Mclean 2008
68 Gloag 1989, MacLean 2008
69 MacLean 2008. 
70 Gloag 1989. 
71 a.a
72 Pfeuffer Guay 1993
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ta hand om, vilket inte skulle gynna någon.73 Kinder och Harland menar att för att en 
lyckad integrering, inom de estetiska ämnena, skall kunna komma till stånd så krävs 
det även att det hos eleverna finns ett intresse för ämnena samt att det finns en tydlig 
tanke och uppmuntran från skolledningen som stödjer integrering.74 Mclean menar i 
sin artikel även att en god idé för att främja integrering for att pröva att inkludera 
elever som inte upplevs vara i några speciella svårigheter i exempelvis den vanligt 
förekommande specialpedagogiska undervisningen.75

4.3 Utformning av integrerad undervisning 

4.3.1 Undervisningsmiljö 

Ett  flertal  av  de  utvalda  artiklarna  i  detta  arbete  visar  på  att  utformningen  av 
undervisningen  inom  de  estetiska  ämnena  kan  vara  en  viktig  del  i  hur  väl  en 
integrerad  miljö  fungerar  för  de  elever  som  är  involverade.  Pfeuffer  Guay  och 
Mclean hävdar i sina respektive artiklar att redan vid utformningen av den fysiska 
klassrumsmiljön  påverkas  förutsättningar  för  att  lyckas  med  att  inkludera  alla 
elever.76 I  Pfeuffer Guays  undersökning beskrivs en lyckad klassrumsorganisering 
som att inredningsmässigt vara anpassat efter elever med fysiska funktionshinder och 
tillåta rörelse i rummet. Förvaring av material med mera kan enligt undersökningen 
med fördel märkas ut både med text och tydliggörande bilder. Även placering av 
elever kan enligt denna undersökning med fördel vara genomtänkt för att i så stor 
mån främja studiero.77

Lärarens sätt att förhålla sig till eleverna och undervisningen är även något som i ett 
flertal  av  de  aktuella  artiklarna  framhålls  som  väsentligt  för  att  lyckas  med  att 
inkludera  alla  elever  på  ett  bra  sätt.  Kinder  och  Harland framhåller  i  sin  artikel 
lärarnas  uppmuntrande  tillvägagångssätt  som  en  bra  grund  för  att  bygga  en  väl 
integrerad undervisning.78 Pfeuffer Guay och McLean stödjer också uppmuntran av 
detta slag och även det individuella stöd som de hävdar är vanligt förekommande i 
estetiska ämnen anses gynna en inkluderande undervisningsmiljö.79

Av Pfeuffer Guays artikel framgår det att studiero kan ha en stor inverkan på hur väl 
den  integrerade  klassrumssituationen  fungerar.  Utöver  rent  fysiska  förutsättningar 
ges  det  i  denna  artikel  exempel  på  hur  lektionsstrukturella  utformningar  och 
förhållningssätt hos den aktuella läraren kan bidra för att skapa god studiero. Dessa 
strukturexempel innefattar bland annat enkla tydliga regler, elevansvar medan lärarna 
i dessa fall tillämpade ett lugnt och personligt förhållningssätt till eleverna. Hur de 
aktuella lärarna hade kommit fram till detta förhållningssätt beskrivs i artikeln som 
att prova sig fram och att rådfråga specialpedagoger.80

4.3.2 Undervisningens utformning 

För att lyckas med att bedriva en inkluderande undervisning krävs det enligt flera av 
artiklarna att instruktioner och uppgifter anpassas så de kan tillämpas på alla elever 

73 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010
74 Kinder & Harland  2004
75 Mclean 2008
76 Mclean 2008, Pfeuffer Guay 1993 
77 Pfeuffer Guay 1993
78 Kinder & Harland 2004
79 Mclean 2008, Pfeuffer Guay 1993
80 Pfeuffer Guay 1993
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oavsett  vilka behov de kan tänkas ha. Detta innebär främst  att  instruktioner hålls 
förhållandevis  enkla  och  kompletteras  med  personliga  instruktioner.81 Ett  sådant 
förhållningssätt  innebär  enligt  Pfeuffer  Guay  att  den  ordinarie  undervisningen  i 
integrerad  miljö  anpassades  främst  till  de  elever  med  milda  svårigheter.82 Andra 
lärare har löst detta genom att ha olika uppgifter och instruktioner beroende på vilka 
förutsättningar  eleverna  har.83 Detta  yttrade  sig  exempelvis  genom  att  de  mer 
akademiskt lagda eleverna fick mer teoretiskt utformade instruktioner medan elever i 
större svårigheter kunde få praktiska exempel, speciellt utvalda uttrycksmedium med 
mera.  För att  säkerställa  att  elever  får rätt  anpassad undervisning i  dessa fall  ger 
Pfeuffer Guay även exempel  på lärare som kontinuerligt  arbetar med individuella 
arbetsplaneringar för de aktuella eleverna.84

Vidare i sin artikel visar Pfeuffer Guay hur lärare motiverar eleverna till lärande är 
något som medvetet kan användas för att främja integrering i elevgruppen. Exempel 
som ges på detta är bland annat belöningar i form av uppvisande av färdiga verk, 
speciellt anpassade belöningar till svårmotiverade elever. Det förekom även försök 
att motivera genom att höja elevernas intresse med hjälp av övningar och uppgifter i 
form av berättelser, spel, uppvisande av konstverk eller liknande. Eleverna hade i 
vissa fall även möjlighet att använda valfritt medium för att utföra sina uppgifter och 
elevernas intressen försöktes sedan införlivas i uppgiften i så stor mån som möjligt.85 

För att göra undervisningen så tillgänglig som möjligt för alla elever har man enligt 
Pfeuffer Guay och Mclean lagt fokus på att tillämpa olika medium för att nå upp till 
aktuella ämneskraven. Detta gjordes för att hitta det sätt som var lämpligast för att 
elever med speciella fysiska eller psykiska behov skall ha möjlighet att uttrycka och 
ta till sig kunskaper.86 Ett exempel på detta ger  Gloag när hon i sin artikel tar upp 
olika digitala hjälpmedel för att göra musik tillgängligt för funktionshindrade.87 Även 
möjlighet till kontakt med specialpedagoger kan ses som en resurs inom skolan som i 
vissa artiklar beskrivs som ett  hjälpmedel lärare använder för att  inkludera elever 
bättre.  Främsta  vinsten  med  detta  beskrivs  i  dessa  artiklar  som  att  lärarna  får 
möjlighet att få råd och kunskap om elever i eventuella svårigheter av dem som har 
tät kontakt med dessa elever inom andra skolämnen.88

Elevernas eget beteende kan enligt Ashworth, Bloxham och Piercs i sig även vara en 
förutsättning för vilka möjligheter det finns till att lyckas med den integrerade 
undervisningen. Ett exempel är att vissa elever kan uppvisa 
koncentrationssvårigheter på grund av att de lättare än andra elever upplever sig 
fysiskt eller psykiskt utmattade. Detta leder till att skolan bör arbeta med att minska 
stressen och kraven på framsteg i undervisningen.89 

4.3.3 Resurser

Artikeln Integrated learning with physical education and music visar på att tiden  
som lärare har att tillgå för sin undervisning har en påtaglig betydelse för hur man 
lyckas med integreringsmålen. I det exempel som tas upp i denna artikel ställer den 
81 Kinder & Harland 2004, Mclean 2008, Pfeuffer Guay 1993
82 Pfeuffer Guay 1993
83 Mclean 2008, Pfeuffer Guay 1993 
84 Pfeuffer Guay 1993
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87 Gloag 1989
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begränsade tillgången av tid stora krav på en väldigt effektiv undervisning där man 
måste finna sätt som ger alla elever möjlighet att nå de aktuella kunskapsmålen inom 
dessa begränsade tidsramar.90 

Pfeuffer Guay visar  att det förekommer olika sätt att hantera integreringsarbetet i 
skolor där de inte ansett sig ha förutsättningar att nå målen fullt ut under ordinarie 
undervisningsramar. I dessa skolor förekommer det exempel på hur de i vissa fall ger 
elever i svårigheter möjlighet till mer tid i ämnet genom segregerad extra 
undervisning. I vissa fall har skolan valt att bedriva en helt  segregerad undervisning 
för dessa elever med motiveringen att det ger eleverna mer individuell 
undervisningstid.91 

I  en integrerad undervisningsmiljö  visar majoriteten av de valda artiklarna på att 
skolor på olika sätt försöker använda sig av olika sätt att bedöma hur väl elever med 
svårigheter  når  de  uppsatta  målen.  Gemensamt  för  de  artiklar  som  behandlar 
bedömningsområdet är att de visar att det förekommer ett behov av att tillämpa mer 
varierade former för att göra detta. I Pfeuffer Guays, Kinder och Harlands artiklar 
används dialogen med och mellan eleverna som ett  fungerande instrument  för att 
tydliggöra  elevernas  lärande  och  motiv  bakom  diverse  lösningar  av  uppgifter.92 
Karkou och  Glasman tillsammans  med McLean,  Ashworth,  Bloxham och Pierce 
visar i sina artiklar att det är vanligt att det i dessa lägen väljs att fokuseras mer på 
bedömning av arbetsprocessen istället för eventuella produkter. Detta exemplifieras 
bland annat med hjälp av loggböcker och dylikt.93 I vissa fall förespråkades även att 
det bör övervägas att sänka kraven vid integrerad undervisning.94

90 Humphries, Bidner & Edwards 2011
91 Pfeuffer Guay 1993
92 Kinder & Harland 2004, Pfeuffer Guay 1993 
93 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010, Karkou & Glasman 2004, Mclean 2008
94 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010
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5 DISKUSSION

Här  diskuteras  metoden,  de  estetiska  ämnenas  roll  i  skolan  och  integreringens 
effekter på elever och undervisningsutformning samt pedagogiska implikationer av 
detta.

5.1 Metoddiskussion

Tidigt i processen bestämdes att denna studie skulle beröra de estetiska ämnena, trots 
att det stundtals fanns en osäkerhet kring ämnets aktualitet och frågeställningarnas 
formulering.  Tvivlet  kring  aktualitetsproblematiken  avskrevs  efter  en  mindre 
efterforskning  och  en  grundlig  studie  av  läroplanen95.  När  frågeställningarna  var 
formulerade inleddes sökningen efter relevant litteratur och vetenskapliga artiklar i 
databaser och bibliotek. När grovsökningarna var gjorda stod det klart att forskning 
på området har bedrivits och finns att tillgå. Valen av sökord som genererar en rimlig 
mängd  träffar  visade  sig  vara  något  problematiskt,  då  de  första  sökningarna 
genererade över 20 000 träffar. För att få fram endast de mest relevanta artiklarna 
gjordes sökningarna mindre och mer precisa. Detta kan ha gjort att relevant litteratur 
missats, men ett urval måste göras och det är en omöjlighet att studera all litteratur i 
ämnet, därför bör detta inte ses som en nackdel i sökmetoden. 

De artiklar  som ansågs  relevanta  granskades  utifrån  frågeställningarna  och under 
denna process  ersattes  tre  artiklar  med  andra  artiklar  då  de  tre  bortvalda  vid  en 
närmare granskning ansågs mindre relevanta. Majoriteten av de valda artiklarna är 
skrivna under 2000-talet och  kan därför betraktas som modern forskning, dock finns 
även en artikel från 198996 som ändå valdes, på grund av innehållet och relevansen i 
perspektiv till frågeställningarna. 

Sökningarna gjordes i huvudsak i databasen ERIC, men även Academic Search Elite 
användes, detta efter konsultation med bibliotekarie. Andra databaser kunde använts, 
men bedömdes ge färre relevanta resultat,  således var valet  av databaser anpassat 
efter de artiklar vi sökte. Databasen ERIC är ett av världens största digitala bibliotek 
över utbildnings- och pedagogiklitteratur. Därför var detta ett självklart val när det 
kom till  databaser.  Eftersom sökordet  integrering har en positiv klang kan det ha 
bidragit till att vi mestadels fick fram artiklar som varit positiva till integrering. Dock 
ansåg vi att  detta  ord var det som mest  motsvarade frågeställningarna och kunde 
förväntas ge ett mer relevant sökresultat. 

Resultatet  redovisas  tematiskt  under  rubriker  som  tydligt  kan  kopplas  till 
frågeställningarna, vilket är tänkt att underlätta för läsaren och bidra till en tydlighet 
och överskådlighet. Även rubriknumreringen och valet av Oxfordmetoden gällande 
referenser är ett medvetet  val för att underlätta läsningen. Vi är medvetna om att 
Oxfordmetoden är ovanlig inom pedagogiken, men vi anser att Harvardsystemet kan 
vara störande för ögat i texten samt bidra till att läsaren tappar koncentrationen och 
då kan tappa bort sig i texten.

 

95 Skolverket 2011 A
96 Gloag 1989
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5.2 De estetiska ämnenas roll i skolan

Majoriteten av forskarna ställer sig positiva till integrering inom de estetiska ämnena 
och dessa tankar stämmer väl överens med de tidigare läroplanerna97 eftersom de var 
mer fokuserade på fostransuppdraget inom skolan och elevernas sociala utveckling. 
Detta stämmer även väl överens med den bild som Karlsudd ger av hur integreringen 
i dagens svenska skola bedrivs, där det främst är de estetiska ämnena som tillämpar 
dessa metoder.98 Ett urval av de aktuella forskarna menar att detta har sin grund i 
likheterna med specialpedagogik och de fria uttrycksformerna. Denna syn på lärande 
och integrering kan tydligt kopplas till de tidigare läroplanerna. Även den tanke som 
förmedlas  i ett  flertal  artiklar  där de estetiska ämnena anses ha en viktig roll  för 
mentalt välbefinnande och teoretiska avkoppling från de övriga skolämnena är något 
som harmoniserar väl med några av de tidigare svenska läroplanerna.99

De estetiska  ämnena  framställs  av  forskarna  som väl  anpassat  för  integrering  på 
grund av sina ämnesunika egenskaper.  Att  exempelvis ha möjlighet  till  tematiska 
ämnesöverskridande  arbeten  samt  samarbeten  med  det  kulturella  samhällslivet  är 
något  som  stämmer  väl  överens  med  Söders  beskrivningar  av  en  optimal 
integreringsmiljö.100 Detta kan även ge möjlighet till ett väl anpassat lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv.101 Vad gäller lärande anses de estetiska ämnena främja de 
intelligenser  och  sätt  att  lära  som  vanligtvis  inte  stimuleras  inom  de  övriga 
skolämnena.  Detta  skulle  då även anses  främja  det  allmänna lärandet  i  skolan.102 
Denna syn på de estetiska ämnena skulle då utifrån den rådande läroplanen ge en god 
möjlighet  för att  leva upp till  målen  för acceptans  och främjande av alla  elevers 
speciella förutsättningar till lärande.103

5.3 Integreringens effekter

Det  integrerade  arbetsätt  som enligt  forskare  kan förekomma inom den estetiska 
undervisningen beskrivs som att vara särskilt lämpad för social interaktion.104 Detta 
integrerade  arbetssätt  anses  leda  till  ökad  social  kompetens  och  ett  ökat 
självförtroende, något som inte bara är viktigt i skolan, utan även senare i livet.105 
Detta  stämmer  även  väl  överens  med  den  rådande  läroplanen.106 En  god  social 
gemenskap kan bidra till en tryggare studiemiljö och ökade studieresultat. I en god 
social miljö anses alla elever kunna utvecklas i sin egen takt, då de känner sig trygga 
och är utan press från andra elever. Trygghet i sociala sammanhang kan bidra till ett 
ökat självförtroende och en ökad självkänsla, även för elever i svårigheter, något som 
anses viktigt för studieresultaten.107  Även möjligheterna till fysiskt lärande och ökad 
kroppsmedvetenhet  kan bidra till  ett  ökat självförtroende.  Enligt  2011års läroplan 
skall eleverna fostras till empatiska och demokratiska medborgare. Detta kan direkt 
härledas till  de ovan presenterade forskningen, då forskarna hävdar att integrering 
inom  de  estetiska  ämnena  kan  leda  till  en  ökad  empatisk  förmåga  och  en 
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förförståelse för andras behov. Enligt McLean kan detta med fördel exempelvis yttra 
sig i att eleverna kan få möjlighet att lära genom att lära varandra vilket är en väl 
etablerad idé inom det sociokulturella perspektivet.108 

Den integrerade undervisningen inom de estetiska ämnena anses enligt vissa forskare 
vara väl lämpad för att hantera undervisning gällande moral och andra samhälleliga 
värderingar.109 Detta  kan  då  anses  som  ett  väl  motiverat  arbetssätt  grundat  på 
läroplanens tydliga mål om skolans uppdrag gällande förmedlande av värdegrund.110 
Att forskare framhåller dessa ämnen som speciellt lämpade för arbeten av denna typ 
kan  ha  sitt  ursprung  i  ämnets  upplevda  unika  kommunikationsegenskaper.  Både 
genom att de estetiska uttrycken i sig framhålls som egna former av språk och att 
undervisningen  ofta  ger  goda  möjligheter  till  kommunikation  mellan  lärare  och 
elever samt elever emellan.111 För att den integrerade undervisningen skall fungera på 
önskvärt  sätt  framkommer  det  i  forskningar  att  ett  flertal  förutsättningar  måste 
uppfyllas.  Dessa  förutsättningar  innefattar  bland  annat  att  det  finns  fysiska 
förutsättningar  i  form  av  klassrumsmiljö,  storlek  på  elevgrupp,  hjälpmedel  och 
variation på mediala arbetssätt. Även en uttalad vilja inom skolan och engagemang 
hos lärare anses vara en viktig förutsättning för att målet skall uppnås.112 Detta visas 
tydligt i den tidigare forskningen där Karlsudd visar att det ofta förekommer brister 
på dessa plan i dagens skola.113 

5.4 Utformning av integrerad undervisning 

Gällande den integrerad undervisningens utformning har det i resultatet framkommit 
att studieron är högt prioriterad. De forskare som tog upp denna aspekt framhöll att 
den  fysiska  utformningen  undervisningsmiljön  som  den  vanligt  förekommande 
individuellt  anpassade handledningen var något som ökade möjligheten att  lyckas 
med  detta.  Detta  ansågs  på  grund  av  att  en  sådan  undervisningsmiljö  skulle  ge 
möjlighet för alla elever att verka i samma miljö oavsett inlärningsförutsättningar.114 
I detta förhållningssätt finns tydliga kopplingar till den aktuella läroplan där det är 
tydligt  utskrivet  att  hänsyn  skall  tas  till  alla  elevers  förutsättningar.115 Ur  ett 
socikulturellt perspektiv skulle det dock kunna innebära vissa problem som behövs 
hållas i åtanke gällande detta. Att det i de beskrivna miljöerna finns en slags inbyggd 
tanke om att vissa elever inte skulle klara av en mer traditionell undervisningsmiljö 
kan medföra att även eleverna själva börjar tvivla på sin förmåga.116 

I  resultatet  framkom  ett  flertal  inkluderande  aspekter  som  ansågs  påverka 
utformningen  av  den  aktuella  undervisningen.  Dessa  beskrevs  mestadels  att 
inkludera  olika  mediella  uttryckssätt  samt  tillgång  till  diverse  hjälpmedel.  Även 
tillgång till aktiv medverkan av specialpedagoger beskrevs av vissa som en fördel.117 
Enligt Ashworth, Bloxham och Pierce  förekommer det dock i vissa fall problem 
med detta då det förekommer att specialpedagoger upplever problem att undervisa 
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på en mer avancerad nivå.118 Dessa aspekter ställer i och med detta förhållandevis 
stora krav på materiella  resurser samt ökade resurser i  form av tillgång till  både 
specialpedagoger  och  kunskaper  hos  all  undervisande  personal.  Då  Karlsudds 
forskning visar att det är vanligt med brister på dessa punkter ute i skolverksamheten 
kan det ses som viktigt att arbeta för att säkerställa ändamålsenliga resurser för att 
lyckas med en fungerande integrering.119 

Utformningen  av den integrerade  undervisningen ansåg även i  vissa  fall  påverka 
kunskapskraven till att vara något lägre samt att undervisningen överlag anpassades 
för  att  tillgodose  främst  elever  i  mildare  svårigheter.120 Den  senaste  svenska 
läroplanen har utvecklats till  att  ha högre kunskapsmål och mer fokusering på de 
teoretiska aspekterna i  jämförelse med de tidigare läroplanerna.121 Detta skulle då 
kunna medföra att det fortsatta integreringsmöjligheterna i dagens skola ytterligare 
kompliceras och försvåras. För att göra det möjligt att alla elever skall klara av de 
olika kunskapskraven  framhåller exempelvis Pfeuffer Guay och McLean att det bör 
arbetas med att hitta nya alternativa bedömningsmetoder och se mer till process än 
resultat.122 Detta  skulle  då  kunna  vara  en  möjlighet  att  bidra  till  problematiken 
gällande kunskapskraven.

Den undervisning som enligt vissa forskare är vanligt förekommande beskrivs ofta 
som att präglas av individuellt  stöd och handledning i en förhållandevis personlig 
dialog mellan lärare och elever.123 Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle ett sådant 
arbetssätt  kunna ha  goda  effekter  på  elevernas  personliga  och sociala  utveckling 
genom att möjliggjöra en mer jämlik maktrelation mellan lärare och elever.124 Detta 
sker  bland annat  genom att  möjligheterna  till  individuellt  anpassade instruktioner 
minskar  risken  att  elever  i  svårigheter  skall  stigmatiseras  svaga  vilket  de  skulle 
kunna göra om de inte förstod exempelvis instruktioner som riktar sig till en större 
grupp elever.

5.5 Pedagogiska implikationer

Genom studien av de aktuella  artiklarna och vissa av de rådande idéerna har det 
framkommit  att  det  finns  ett  flertal  aspekter  som  medför  en  splittrad  syn  på 
integreringen i  skolan.  Exempel  på detta  syns  i  att  forskningen inte  bara påvisar 
fördelar med integrering av elever i särskilda behov under rådande förutsättningar. 
Tydligt  gällande  detta  är  att  det  krävs  ett  flertal  förhållandevis  resurskrävande 
tillämpningar  för att  undervisningen skall  fungera.  Dessa tillämpningar  inkluderar 
bland  annat  undervisningstid,  materiella  resurser,  tillgång  till  lika  gott 
specialpedagogiskt  stöd  som  elever  i  svårigheter  ofta  får  i  de  idag  segregerade 
grupperna. Utan möjlighet för dessa tillämpningar kommer skolan i fortsättningen 
alltid att ställas i dilemmat om det skall satsas på elevernas sociala utveckling eller 
deras kunskapsmässiga lärande. 

Då skoldebatten idag tenderar att fokusera allt mer på elevernas ämneskunskaper kan 
detta medföra en viss negativ attityd kring integrerad undervisning, med farhågor om 
att en integrerad undervisning skulle sänka undervisningsnivån och på så sätt bidra 

118 Ashworth, Bloxham & Pierce 2010
119 Karlsudd 2007
120 Pfeuffer Guay 1993
121 Skolverket 2011 A
122 Mclean 2008, Pfeuffer Guay 1993
123 Pfeuffer Guay 1993
124 Hundeide 2009
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till att eleverna halkar efter eller inte skulle uppnå de aktuella kunskapskraven. I och 
med  detta  upplever  vi  att  en  integrerad  undervisning  kan  få  en  låg  status  inom 
skolvärlden, kanske främst hos föräldrar med barn som inte är i särskilda behov då 
det är svårare motiverat ur dessa elevers perspektiv. I och med att den integrerade 
undervisningen  idag  ofta  begränsas  till  de  estetiska  ämnena  skulle  detta  kunna 
hämma dessa ämnes konkurrenskraft då teoretisk kunskap allt mer prioriteras. Då de 
estetiska ämnena av tradition haft en mer praktisk orientering och därmed blivit lägre 
prioriterade skulle detta även kunna ha en negativ inverkan på prioriteringen av en 
integrerad miljö. Då målet med att integrera elever i svårigheter är tänkt att omfatta 
hela  skolverksamheten  kan  det  därmed  anses  viktigt  att  främja  denna  i  alla 
skolämnen för att  undvika denna spiral  av minskad prioritering.  För att  motverka 
detta skulle ett mer ämnesintegrerat förhållningssätt och tillämpningar av estetiska 
undervisningsmetoder inom fler ämnen kunna förespråkas.
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