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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna rapport är att ta reda på hur dagens grundskolelärare ser till 
individintegrering av särskoleelever i grundskolan. Det handla om hur lärarna känner 
vid en individintegrering och om deras kunskaper innan och efter. Då grundskolans 
och särskolans uppnåendemål skiljer sig från varandra är det också intressant att höra 
hur lärarna lägger upp sin undervisning utefter dessa. Men det handlar också om hur 
integreringarna har påverkat deras arbetssituation och arbetstid. Här är det intressant 
att titta på lärarnas syn på kommunens och skolledningens hjälp, hur lärarna 
uppfattar hjälpen och stödet. 

Genom att titta på tidigare forskning som litteratur, avhandlingar och artiklar bildas 
en grund till arbetet. För att ta reda på ovanstående görs intervjuer med 
grundskolelärare. Lärarna kommer från olika kommuner vilket ger en möjlighet att 
se vilken hjälp de olika kommunerna gett lärarna och skolorna i deras arbete med 
eleverna. 

Många lärare känner sig till en början osäkra och oroliga över att inte klara uppgiften 
att ha en individintegrerad elev i klassen. Men med hjälp som t ex assistenter och 
vidare/fortbildning från både kommun och skolledning och med stöd från 
arbetskamrater har det gått bra. Lärarna berättar att alla barn har olika behov och att 
man lär sig ganska snabbt vilket barn som behöver extra stöd i de olika ämnena. 
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1 INTRODUKTION 

När jag, mitt under min lärarutbildning, fick höra att särskolan skulle integreras i 
grundskolan blev jag orolig och många tankar började snurra i mitt huvud. Först ville 
jag veta vad som menades med integrering. Efter några frågor och svar kände jag 
mig mycket klokare men inte mindre orolig. Individintegrering kallades det. 
Särskoleeleverna kommer att vara i ”vanlig” skola. Lokalintegrerad särskola har jag 
varit med om i min egen skolgång, dvs. att särskolan ligger i samma skola som 
grundskolan och delar lokaler och skolmatsal, men individintegrerade särskoleelever 
var nytt för mig. Det måste vara en stor utmaning för en grundskolelärare att få en 
individintegrerad särskoleelev i klassen. Stödet från både kommun, skolledning och 
arbetskamrater måste då vara mycket viktigt. Min förhoppning är att den utbildning 
jag valt ska vara en bra grund för att tillgodose dessa barn med det stöd de behöver i 
sin utveckling. Självklart önskar jag särskoleeleverna välkomna till grundskolan. 
Både lokalt och individuellt, men då vill jag ha möjlighet att kunna ge dem just det 
stöd som de behöver. Samtidigt får inte de andra eleverna i klassen drabbas och bli 
åsidosatta. I dagens grundskolor talas det redan mycket om att lärarna inte har den 
tiden som de behöver för att kunna göra ett bra arbete. Detta måste på något sätt 
påverkas ännu mera när särskoleelever blir integrerade i grundskolan. 

Det finns grundskolor i Sverige där särskoleelever redan har individintegrerats. Hur 
grundskollärarna reagerade när de fick beskedet om integreringen, är för mig mycket 
intressant. Genom intervjuer med lärare i individintegrerade klasser studeras här hur 
deras reaktion var och om de fick den hjälp som de behövde för att klara av att ge 
stöd, inte bara till den elev som är i behov av särskilt stöd, utan till hela klassen. 
Deras arbetssituation och arbetstider är också av intresse. Det vara mycket intressant 
att höra hur de resonerade innan integreringen och hur de ser på det nu, ett tag efter 
att integreringen är påbörjad.  
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2 BAKGRUND 

För att en integrering ska lyckas krävs det att vissa grundläggande åtgärder utförs på 
ett betryggande sätt. Personalen på skolan behöver ha information om det barnet som 
ska komma så att de kan ta hand om det på bästa sätt. Skolan har kritiserats, för att 
vara sen med både information och åtgärder, av föräldrar och lärare, enligt Sletmo 
(2001). Skolans dåliga ekonomi och brist på utbildad personal gör att alla barn inte 
får den likvärdiga och anpassade utbildningen de har rätt till (a.a.). 
Utbildningsdepartementet (2008) menar att utbildningen ska, oavsett var i landet den 
anordnas, vara likvärdig. Att utbildningen är likvärdig betyder inte att 
undervisningen utformas på samma sätt överallt eller att resurserna på skolan ska 
delas lika. Det är elevernas olika förutsättningar och behov som ska respekteras. Då 
det gäller de elever som har svårigheter av olika anledningar, så har skolan ett 
särskilt ansvar när de ska nå målen för utbildningen. Undervisningen kan därför 
aldrig utformas lika för alla elever (a.a.). 

I detta kapitel tas information upp om vad integrering är, vad det betyder enligt 
uppslagsverk och var och  varför man började med integrering. 

Huvudrubrikerna i kapitlet är följande: 

• 2.1 Integrering 

• 2.2 Grundsärskola eller vanlig grundskola 

• 2.3 Utvecklingsstörning 

• 2.4 Individintegreringens variation i kommunerna 

• 2.5 Lärare i individintegrerad klass 

• 2.6 Kursplan för särskola och grundskola 

2.1 Integrering 

Integrering är ett ord som används i många olika sammanhang idag. Här nedan 
kommer förklaring till ordet integrering enligt uppslagsverk. Individintegreringens 
uppkomst och historia tas även upp. 

2.1.1 Definition av integrering 

Integrera betyder enligt uppslagsverk: att få ”smälta samman till en helhet” eller att 
”inordna som naturlig del (i viss helhet)” (NE.se, 2008) och ”komplettera” och 
”förena till ett helt…” (Svenska Akademins ordbok, 2008).  

Integrering är ett relationsbegrepp mellan i detta fall handikappade och icke 
handikappade enligt Karlsudd (2002). Han menar att ”Integreringen som process kan 
uttryckas som ett ständigt möte mellan normalverksamhetens och 
specialverksamhetens kulturer” (a.a. s 16).   

Individintegrering är när en elev har blivit antagen av särskolan men får sin 
utbildning i den grundskola som ligger närmst hemmet (Karlsudd, 1997). 
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2.1.2 Individintegrering 

Integrering av särskoleelever i grundskoleklasser startade i glesbygdskommunerna. 
Det som var orsaken till detta var att man genom att undvika långa resor till och från 
skolan kunde göra vardagen enklare för enskilda elever och deras vårdnadshavare 
(Jensen & Ohlsson 1991). Även då eleven går i vanlig grundskola går läraren efter 
läroplan och kursplan för särskola vad gällande mål och bedömning för denna elev. I 
en del ämnen går de individintegrerade eleverna i den stora gruppen av klassen 
medan de i andra ämnen bildar en egen liten grupp som går hos specialpedagogen 
(Karlsudd, 2002). Ämnen som bild, musik och idrott är mycket bra lämpade för ett 
bra och lärorikt möte mellan barn med handikapp och barn utan handikapp. Svenska 
och matematik är däremot ämnen som specialläraren eller specialpedagogen har den 
största undervisningstiden i med dessa elever (a.a.). 

Fram till 1960-talet var det inte tal om att dessa barn, måttligt utvecklingsstörda, 
skulle få någon undervisning i skolan. Detta har ändrats och under de senaste 40 åren 
har det skett stora förändringar i utbildning och undervisning. Men integrering finns i 
två alternativformer ute på skolorna. Det första alternativet innebär att den 
integrerade eleven har lektioner tillsammans med de övriga eleverna i klassen, vilket 
är både en fysisk och social form av integrering. Alternativ nummer två innebär att 
den integrerade eleven finns på skolan men går på speciallektioner med andra 
integrerade elever på skolan eller individuellt, en rent fysisk form av integrering 
(Asmervik, 2001). 

2.2 Grundsärskola eller vanlig grundskola 

Det är delade meningar om vad som är bäst för barn med stort behov av särskilt stöd. 
Det är även oklart och delade meningar som råder då det gäller vilka åtgärder som är 
de bästa enligt Haug (1998). Han vill att skolan ska vara avsedd för alla, att alla ska 
kunna känna den som sin och trivas där. Det ska vara ett ställe där man kan skaffa sig 
genomgripande kunskaper, attityder och ett brett socialt nätverk. Men dagens skola 
är inte konstruerad på det sätt så att alla ska kunna gå där, vilket visar att ”man 
förutsätter att några inte kommer att klara sig eller inte ska klara sig” (Haug, 1998, s 
22). Grundsärskolan och träningsskolan har ett annat arbetssätt än den vanliga 
grundskolan. Den obligatoriska grundsärskolan är för barn i åldrarna 7-16 år 
(Asmervik, 2001). 

Barn som har en utvecklingsstörning och inte anses kunna nå upp till grundskolans 
kunskapsmål har rätt att gå i särskola, detta enligt 5 § och 16 § i Skollagen 
(Utbildningsdepartementet, 2008). 

I detta kapitel tittas det närmre på vad särskolan är för något och hur dess verksamhet 
ser ut och fungerar. 

2.2.1 Vad är särskolan? 

Särskolan, som är en egen skolform, har egna kursplaner och innefattar både den 
obligatoriska särskolan, som omfattar nio år, och gymnasiesärskolan. Vidare är den 
obligatoriska särskolan uppdelad i grundsärskola och träningsskola. De flesta 
eleverna går i grundsärskola, men de barn som inte klarar undervisningen i 
grundsärskolan får gå i träningsskolan. Särskolan är en skola för de barn som inte 



6 

beräknas nå upp till grundskolan kunskapsmål pga. att de har någon form av 
utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässig funktionsnedsättning pga. 
hjärnskada. Uppfyller inte eleven detta får denne gå kvar i grundskolan med den 
hjälp och det stöd som eleven behöver och har rätt till (Skolverket, 2001). 

Enligt Skolverket (2001) kan skolgången i särskolan kan se olika ut då en del 
särskoleelever går tillsammans med grundskoleelever, medan andra särskoleelever 
bildar egna klasser i samma byggnad som grundskolan. Särskoleklass har förfogande 
över fler vuxna per elev då klasserna oftast är små. I särskolan räknar man med att 
eleverna ska få den tid de behöver för sitt lärande men att utbildningen så gått det går 
ska motsvara grundskolans. Undervisningen anpassas efter elevernas egna 
förutsättningar och målen i särskolan är lägre ställda än i grundskolan. Alla elever 
som går i särskolan får efter fullgjord skolplikt ett intyg på att den är genomförd 
(a.a.). 

2.3 Utvecklingsstörning i olika grader 

När man talar om utvecklingsstörning kan man gradera dessa i lindrig, måttlig och 
grav utvecklingsstörning (Asmervik, 2001) eller i tre stadier A, B och C (Karlsudd, 
2002; Asmervik, 2001). A-stadiet motsvarar en djup utvecklingsstörning vilket är en 
mycket svår variant av grav utvecklingsstörning, B-stadiet motsvarar grav eller 
måttlig utvecklingsstörning och C-stadiet motsvarar en lindrig utvecklingsstörning 
(Asmervik, 2001).  

Detta kapitlet tar upp olika grader av utvecklingsstörningar och hur dessa påverkar 
skolval och skolgång. 

2.3.1 Lindrig utvecklingsstörning 

De som har en lindrig eller måttlig utvecklingsstörning går på grundsärskola eller 
träningsskola, vilket beror på vilken utvecklingsnivå de ligger på.  

De barn eller elever som tillhör gruppen med lindrig utvecklingsstörning har mycket 
stora likheter med dem som kallas lågpresterande eller underpresterande. Dessa utgör 
80 % av de utvecklingsstörda vilket utgör en majoritet. De flesta av dessa upptäcks 
inte innan de börjar skolan och många av dem börjar i vanlig grundskolan. Med 
tiden, förhoppningsvis tidigt, kommer behovet av extra hjälp i form av 
individanpassad undervisning. Dessa elever som grupp betecknas ur pedagogisk 
synpunkt som de som har allmänna inlärningssvårigheter men som är bildningsbara 
(Asmervik, 2001). Man har en uppfattning av tillvaron och en allmän överblick men 
har svårt att lösa problem med många samverkande faktorer och att förstå abstrakta 
begrepp (Karlsudd, 2002). 

2.3.2 Måttlig utvecklingsstörning 

Den måttliga utvecklingsstörningen uppvisar yttre och synliga tecken på 
utvecklingsstörning. Downs syndrom är vanligt i denna grupp. Andra har 
utvecklingsstörning på grund av tidiga skador på nervsystemet vilket lett till fysiska 
och motoriska funktionsrubbningar. Dessa barn/elever anses vara mottagliga för 
träning (Asmervik, 2001). 
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2.3.3 Grav utvecklingsstörning 

När det gäller grav utvecklingsstörning finns det två kategorier – svår respektive 
djup. Dessa två finns det en anledning till att hålla fast vid, menar Asmervik (2001), 
då det har med olika grader av utvecklingsstörning och olika stor inlärningskapacitet 
att göra. Den som är djupt utvecklingsstörd kan inte klara sig själv. Det blir också 
stora problem i fråga om umgänge med andra människor då språk- och 
kommunikationsproblem är mycket vanliga hos personer med djup 
utvecklingsstörning. Detta problem kopplas oftast ihop med beteendestörningar som 
utagerande och att de själva skadar sig fysiskt, vilket är en följd av att de själva inte 
förstår eller blir förstådda. Epilepsi och svårigheter att gå är vanliga sjukdomar hos 
dem som har djup utvecklingstörning (Asmervik, 2001). Andra funktionshinder som 
syn- och hörselnedsättning är mycket vanliga tilläggshandikapp som är förknippade 
med djup utvecklingsstörning (Karlsudd, 2002). 

2.4 Antalet individintegrerade varierar i kommunerna 

Under läsåret 2000/01 fanns det, i Sverige, 13 479 elever i den obligatoriska 
särskolan. Utav dessa var det 70 % grundsärskoleelever och 30 % 
träningsskoleelever. Av de elever som var inskrivna i särskolan var 16 % 
individintegrerade i grundskolan. Variationen av integreringens omfattning i hela 
landet är stor, från inga särskolemottagna till alla. 72 kommuner av Sveriges 290, ca 
25 %, meddelar att inga elever från särskolan är integrerade i grundskolan, medan 35 
av kommunerna, ca 12 %, meddelar att alla särskoleelever är integrerade. Integrering 
förekommer inte lika mycket i storstäderna som på landsbygden. 27 % av landets 
kommuner strävar efter att de elever som antagits av särskolan ska gå där, medan 17 
% försöker få så många som möjligt integrerade i grundskolan (Wahlström, 2002). 

2.5 Lärare i individintegrerad klass 

Lärare med individintegrerade särskoleelever i klassen kan behöva olika mycket 
hjälp och handledning. Detta avsnitt tar upp vilket stöd en lärare kan behöva, inte 
bara på lektionerna utan även under rasterna. Behovet av handledning och 
svårigheter med integrering tas också upp. 

2.5.1 Lektion och rast 

Som lärare ska man låta eleven få utnyttja sina tillgångar och förmågor i så stor 
utsträckning som möjligt. Nya kunskaper ska läras in men även de svaga 
funktionerna ska stimuleras enligt Wormn�s, 2001. Hon menar att fokus inte ska 
läggas på det eleven inte kan utan det som eleven faktiskt klarar av. Hon menar 
också att specialundervisningen sker under enskilda lektioner genom att man har 
undervisning i grupp eller att man är två lärare i klassrummet. Många gånger behövs 
en kombination av dessa åtgärder för att underlätta arbetet för läraren och för att 
eleven ska få den bästa hjälpen (a.a.).  

I en del ämnen måste läraren ta fram ett lättare undervisningsmaterial till de 
individintegrerade eleverna, vilket de kan behöva hjälp med. 
Undervisningsinnehållet kan skilja sig mot vad de andra i klassen får möta och då 
sker undervisningen i ett rum där särskoleeleverna kan jobba med sitt i lugn och ro 
tillsammans med assistenter eller specialpedagog. På andra lektioner kan det endast 
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räcka med stöd som t ex assistenter och då är alla i klassen i ett och samma klassrum 
(Wormn�s, 2001; Karlsudd, 2002). Wormn�s (2001) beskriver hur barn med större 
behov av stöd kan få en personlig assistent som hjälper dem både före, på och efter 
lektionerna, men också under rasterna. Hon menar att många av de elever som har 
stora eller kombinerade svårighet känner att rasterna kan upplevas som de mest 
besvärlig händelserna under skoldagen, men då lärarna också behöver rast är det bra 
att det finns tillgång till assistenter. Under lektionerna kan de känna att de 
tillsammans med de andra i klassen kan klara av saker och ting medan rasterna för 
dessa elever kan innebära ensamhet. Detta är ett stort problem som lärarna måste 
vara uppmärksammade på. Man kan t ex i klassen komma överens om att man utser 
faddrar som ska hjälpa dessa elever till och från skolan och på rasterna. Man kan 
även som lärare hjälpa barnen genom att föreslå lekar eller andra aktiviteter som 
passar för alla (a.a.). Enligt Wormn�s (2001) behöver de individintegrerade eleverna 
ständig uppsikt men att man som lärare inte klara detta ensam. Behovet av assistenter 
och extra lärare är stort och ett måste för att lärarna ska klara av sitt arbete och för att 
alla elever ska få den bästa undervisningen och hjälpen (a.a.). 

2.5.2 Handledning 

På en grundskola som blivit integrerad med särskola kan personalen behöva 
handledning och det kan de få av särskolan. Omfattningen av handledning bestäms 
av berörda rektorer och samordnare för särskolan. Stöd och handledning till skolorna 
ges av specialpedagoger med lång erfarenhet (Karlsudd, 2002). Speciallärare och 
specialpedagoger är ett bra stöd för de lärare som har individintegrerade elever i 
klassen, dels har de speciallektioner i avskilda rum med de elever som är i behov av 
särskilt stöd, dels är de med på klasslektioner för att vara ett stöd för både elever och 
ordinarie lärare (Haug, 1998). Skolpersonalens yrkeserfarenhet är av betydelse när 
det gäller handledning. De som har lång och gedigen yrkeserfarenhet får handledning 
med en mer processinriktad profil, medan de som är mer oerfarna får en mer 
handlingsriktad handledning och där specialpedagogen mer fokuserar på särskoleelev 
och metod. Det finns de lärare som avstår från handledning, men i övrigt är 
efterfrågan på handledning stort på skolorna. Den största delen av lärarna anser att 
det är nödvändigt med handledning för att komma vidare i integreringsprocessen 
(Karlsudd, 2002). Det är också viktigt att kommun och skolledning engagerar sig i 
integrationen genom ökad planeringstid, tid till fortbildning och extra ersättning för 
att visa att arbetet är angeläget. Han rekommenderar att ge personalen goda villkor 
för att kunna läsa vidare till specialpedagoger. Det är också mycket viktigt att få alla 
i skolan att känna sig delaktiga så att ingen känner sig utanför, dvs. alla ska få känna 
sig delaktiga i de framsteg som görs. Delaktigheten ökar om alla i personalgruppen 
får ta del av handledning och fortbildning. För att handledningen ska göra nytta 
måste den vara anpassad till arbetslagets behov och erfarenheter (a.a.). 

Många gånger är personalen på skolorna otåliga och vill nå snabba resultat, detta för 
att skapa en bra miljö för barnen. Personalen får många gånger ompröva sitt 
arbetssätt när det gäller särskoleelever som är i behov av mycket stöd. En del lärare 
menar att det krävs ett helt annat tänk. När det gäller elever som inte är i så stort 
behov av stöd ändrar man inte lika snabbt arbetssätt, även om det skulle göra hela 
situationen i stort bättre (Karlsudd, 2002).  

På många skolor där integreringen påbörjats för första gången råder det stor 
osäkerhet på hur elevgruppen ska bemötas. Detta beror mycket på att en del personal 
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på skolan inte vet vilka styrdokument som gäller för barn mottagna av särskolan. Det 
är viktigt att personalen på skolan har särskolans mål att uppnå klara för sig vid en 
integrering. Det är viktigt att bygga upp undervisningen utifrån varje enskild elev, 
vilket gör att några försöker mixa kursplanerna för att lägga upp planeringen utifrån 
elevernas förutsättningar (a.a.). All personal måste också bidra till att utveckla alla 
elevers känsla för samhörighet och visa respekt för den enskilda individen 
(Skolverket, 2007c).  

2.5.3 Svårigheter i samband med integrering 

Det är inte alltid problemfritt med integrering av särskoleelever i grundskoleklasser. 
Wahlström (2002) menar att en del lärare har problem att avgöra vilken 
kunskapsnivå som är mest lämplig och vilka krav som kan ställas på de integrerade 
eleverna. Ett annat problem är kursplanen, vilket har betydelse huruvida eleverna är 
mottagna i grundsärskola eller träningsskola, då dessa har olika kursplaner. 
Dessutom har lärarna en tendens till att bli beroende av att ha assistenter i 
klassrummet, vilket inte alltid skapar bra samarbetsklimat. Lärarna i grundskolan 
måste också vara intresserade och positiva till att arbeta med elever från särskolan 
(a.a.). 

2.6 Kursplan för särskola och grundskola 

Kursplanen är en komplettering till läroplanen (Skolverket, 2007c). Den ger läraren 
målen för undervisningen i varje enskilt ämne, och visar hur de olika ämnena bidrar 
till att elevernas utveckling sker i enlighet med läroplanens värden och mål. 
Kursplanens utformande lämnar även stort utrymme för läraren, arbetslaget och 
rektorsområde att göra en lokal och professionell tolkning. Det är huvudsakligen 
regeringen som beslutar om kursplaner för grundskolan (Skolverket, 2007a). 

För en lärare som vet vilken kursplan man ska gå efter blir arbetsplaneringen lättare. 
I kursplanen kan man se att eleverna i särskolan har fler timmar av de praktiska 
ämnena än eleverna i grundskolan, som i sin tur har fler timmar av de teoretiska 
ämnena. Tittar man exempelvis på slöjd och musik har särskolan 880 respektive 460 
timmar mot grundskolans 330 respektive 230 timmar, men tittar man på svenska och 
engelska har särskolan 1 440 respektive 200 timmar mot grundskolans 1490 
respektive 480 timmar (Skolverket, 2007b). 

Följande avsnitt handlar om skillnaderna mellan grundskolans och särskolans 
kursplaner och hur man möter en elev oavsett vilket handikapp eleven har. 

2.6.1 Skillnad i mål 

Praktiska ämnen är enligt Karlsudd (2002) bättre lämpade för ett bra och lärorikt 
möte mellan barn med handikapp och barn utan handikapp medan de teoretiska 
ämnenas undervisning sker tillsammans med speciallärare eller specialpedagog i 
enskilda klassrum. 

Nedan kommer några ämnens kursplaner jämföras dels från grundskolan, dels från 
särskolan. Ämnena är valda så att skillnaderna mellan praktiska och teoretiska ämnen 
i de olika kursplanerna ska kunna åskådliggöras. 
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Slöjd är ett av de ämnen som särskolan har fler timmar än grundskolan. I detta ämne 
ska eleverna i särskolan, efter sina förutsättningar, kunna komma med egna idéer 
men få hjälp med att planera och genomföra arbetet. De ska även kunna välja 
passande färg, form och material till uppgiften, också detta med handledning. 
Verktyg och andra redskap som ska användas vid genomförandet ska kunna hanteras 
i både trä- och textilslöjd. Eleverna ska ta eget ansvar för arbetet och kunna följa 
lättare instruktioner, för att till slut visa upp sina arbeten och berätta om dem. 
Eleverna i grundskolan ska göra samma saker men utan handledning, i den 
bemärkelsen, och därtill ta mycket mer eget ansvar (Skolverket, 2007b). 

Engelska är ett av de ämnen som grundskolan har fler timmar än särskolan. I detta 
ämne ska eleverna i grundskolan, efter femte läsåret, kunna förstå enklare 
instruktioner och beskrivningar, i både talad och läst form, inom områden som är 
bekanta för eleven. De ska också kunna föra enkla vardagliga samtal och muntligt 
kunna berätta om sig själv och andra, kunna skriva enklare meddelanden, samt känna 
till något engelskspråkigt land och något om dess vardagsliv. Eleverna ska även 
kunna utföra enkla och korta både muntliga och skriftliga uppgifter på egen hand 
eller i samarbete med andra (a.a.). 

Vad gäller särskolan ska eleverna i engelska, efter sina egna förutsättningar, inom 
för eleven kända områden kunna förstå enkla, muntliga meddelanden och kunna 
svara på muntliga frågor, samt själv kunna ställa frågor. De ska också känna till ett 
engelskspråkigt land och dess kulturer (Skolverket, 2007b). 

För att svara mot uppställda mål måste skolans verksamhet hela tiden utvecklas och 
ansvaret att detta sker ligger på en huvudman. Skolverket (2007c) anser att 
undervisningsmålen ständigt bör prövas och att resultaten utvärderas för att skolan 
ska utvecklas kvalitativt. Detta ansvar ligger på lärarna och skolans pedagogiska 
ledning i samspel med elever och i nära kontakt med hem och samhälle. 

2.6.2 Att möta en elev oavsett handikapp 

Eleverna ska skaffa sig kunnande till eget skapande och mötas med respekt för sitt 
arbete och sin person. Varje elev ska forma sig genom stimulans av skolan och 
samtidigt få växa med sina uppgifter. När det gäller elever i tidig skolålder har leken 
särskilt stor betydelse då de ska tillägna sig kunskaper. Men det är också viktigt att 
eleverna får möjlighet att själva ta initiativ och ansvar och att de ges förutsättningar 
för att utvecklas till att lösa problem och arbeta självständigt (Skolverket, 2007c). 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 
samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 
olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och 
blir till en helhet. (Skolverket, 2007c, s 6) 
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3 PROBLEM 

Syftet med denna undersökning är att få veta mer om hur grundskolelärare med 
individintegrerade särskoleelever i sina klasser ser på sina arbeten och situationer. 
Som lärare har man en hel klass som man måste ta hänsyn till. Trots att den 
integrerade eleven behöver mycket stöd får man inte glömma resten av de elever som 
finns i klassen. För att kunna göra ett bra jobb måste man kunna balansera detta på 
ett mycket bra sätt. 

I detta arbete studeras hur lärare i individintegrerade klasser i grundskolan ser på 
individintegrering. 

• Hur klarar en grundskolelärare av utmaningen att ha en individintegrerad 
särskoleelev i sin klass? 

o Hur anser grundskolelärare att deras utbildning och kunskap räcker 
till för att tillgodose dessa barn med det stöd de behöver i sin 
utveckling? 

o Vilket stöd får man från andra lärare, skolledning och den kommun 
man arbetar i? 

o Hur påverkar särskoleintegrering lärarens arbetssätt och 
arbetssituation? 

 

 



12 

4 METOD 

För att få svar på mina frågor kontaktade jag lärare som har eller har haft 
individintegrerade elever i sin klass. Genom intervju bad jag dessa lärare berätta om 
sina tankar och känslor kring ämnet. Som Kvale (1997) skriver i sin bok: 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 
med dem? I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar 
om sin livsvärld, hör dem uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får 
reda på deras uppfattning om den egna arbetssituationen och familjelivet, deras 
drömmar och förhoppningar. (Kvale, 1997, s 9)  

4.1 Intervju  

I en kvalitativ forskningsintervju byggs kunskap upp. Det är ett samspel mellan två 
personer som utbyter synpunkter och som har ett gemensamt intresse för det samtalet 
handlar om (Kvale, 1997; Lantz, 2007). Det är genom samtalet mellan människor 
som kunskapen byggs upp och sprids vidare. Vid en intervju skapas detta samtal och 
vidgar kunskapens gränser (Kvale, 1997). 

Utifrån syftet gjordes ett antal frågor som skulle ställas till de utvalda lärarna. 
Frågorna som gjordes var öppna frågor (se bilaga 2), vilket ger möjlighet att fånga 
lärarnas egna uppfattningar och upplevelser kring ämnet (Lantz, 2007; Kvale, 1997). 

4.2 Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen är lärare i grundskolan, i flera olika kommuner, som har eller 
som har haft individintegrerade särskoleelever i sin klass. Nedan presenteras de olika 
lärarna. Namnen är fingerade. 

Sara: Lärare i årskurs 6, är i 55 års åldern, arbetat som lärare i 35 år och tillhör 
kommun A. 

Johan: Lärare i årskurs 1, är i 30 års åldern, arbetat som lärare i 9 år och tillhör 
kommun A. 

Anna: Lärare i årskurs 3, är i 45 års åldern, arbetat som lärare i 6 år och tillhör 
kommun B.  

Maria: Lärare i årskurs 3, är i 40 års åldern, arbetat som lärare i 3 år, plus 15 år som 
fritidpedagog och tillhör kommun C. 

4.3 Genomförande 

Då kommunen jag bor i inte var så samarbetsvillig fick jag sträcka ut min hand till 
andra kommuner efter hjälp. På detta sätt har mina intervjuer hamnat lite överallt i 
södra Sverige. Tre andra kommuner erbjöd mig hjälp och jag tog emot den med 
glädje. Det som inte gladde mig var att avståndet, mellan mig och de jag skulle 
intervjua, blev så stort. Detta gjorde att en av de intervjuade har svarat på frågorna 
via mail. Vi har inte haft möjlighet att träffas personligen men jag valde att ta med 
den intervjun i alla fall då den gav mig så mycket. 
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Informationsbrev (Bilaga 1) och frågor (Bilaga 2) skickades ut via mail till de lärare 
som skulle intervjuas. Tid för intervju bokades och en bra kontakt med lärarna 
skapades. När vi träffades på den bokade tiden läste vi tillsammans igenom de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) för att vara överens om vad 
som gällde och att de inte skulle känna sig tvingade till intervju och att de skulle vara 
och förbli helt anonyma (jfr. Lantz, 2007). 

Intervjuerna spelades in på bandspelare, diktafon eller mobiltelefon, som fungerar 
som en diktafon. På detta sätt kan man om och om igen lyssna på vad som sagts så 
man inte missar något viktigt. Vidare valde jag att göra intervjuerna i klassrumsmiljö 
för att se hur deras klassrum såg ut och hur de hade placerat eleverna i rummet (jfr. 
Lantz, 2007). Efter intervjun tackades lärarna än en gång för deras medverkan och 
tillfrågades om det fanns möjlighet att få återkomma om något i arbetet behövde 
kompletteras. De intervjuade lärarna kommer att få varsitt exemplar av det färdiga 
arbetet. 

De inspelade intervjuerna transkriberades noga för att citat sedan skulle kunna tas till 
arbetet. Inspelningarna raderades efter transkriberingen för att ingen obehörig skulle 
få tag i dem. 

4.4 Etiska aspekter 

Innan intervjuerna började gick jag tillsammans med lärarna som skulle intervjuas 
igenom de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att vara 
överens om vad som gällde, t ex att de intervjuade inte behövde vara med på 
intervjun mot sin vilja och att de inte behövde svara på alla frågor om de inte ville. 
Dels att de skulle vara och förbli anonyma då deras namn inte ska tryckas och deras 
medverkan inte kommer att kunna spåras (Lantz, 2007). 

1. Informationskravet, lärarna upplystes både i informantbrevet och före 
intervjuns början, vad syftet med arbetet är. 

2. Samtyckeskravet, lärarna blev informerade om att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan i undersökningen. 

3. Konfidentialitetskravet, lärarna blev informerade om att de kommer vara 
anonyma och att man inte kommer kunna spåra deras medverkan. 

4. Nyttjandekravet, det är bara jag som skrivit arbetet som haft tillgång till att 
lyssna på banden från intervjuerna. Intervjuerna används bara till resultatet 
av mitt arbete och när arbetet är klart kommer banden att förstöras 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

4.5 Metodkritik 

Det är inte alltid en intervju går som man vill. Det krävs lång och noggrann planering 
innan man kan börja intervjua. I kommande avsnitt behandlas vad man bör tänka på 
inför en intervju, vilka som ska intervjuas och vilka frågor som ska ställas. 



14 

4.5.1 Vilka som ska intervjuas och hur många 

De personer som ska intervjuas ska vara inom ramen för undersökningen. De ska ha 
erfarenhet av det som intervjuaren anser intressant. Hur många som ska intervjuas 
kan bara begränsas av den som gör intervjuerna. Man gör så många intervjuer som 
behövs för att få tillräcklig informationsmängd (Kvale, 1997). 

Här hade jag tyvärr problem med att få tag i kvalificerade personer för min 
undersökning. Kommunerna jag kontaktat var inte alla lika samarbetsvilliga. Men 
med lite samarbete och med egen kraft fick jag till slut tag i fyra personer som jag 
kunde intervjua.   

4.5.2 Frågor 

När man gör intervjuer krävs det att man är förberedd med frågor så man inte blir 
sittandes helt tyst. Den man intervjuar kanske inte säger så mycket som man trodde 
och då är det inte bra att bara komma med en eller två frågor. Det är viktigt att man 
gör frågorna så att man får svar på det man vill. Intervjuerna jag gjorde var med 
öppna frågor men strukturerade (Lantz, 2007). Detta gjorde jag för att jag ville veta 
vad lärarna själva tyckte och tänkte. Frågorna var samma till alla och jag valde att 
inte göra följdfrågor. Är man ingen van intervjuare bör man noga tänka på att inte ta 
för många frågor. Man ska hinna gå igenom det som har sagts och kunna analysera 
det väl till ditt arbete, där av är det viktigt att inte göra det för stort (Kvale, 1997). 

Under en intervju kan intervjuareffekter skapas. Detta är när den som frågar och den 
som svarar påverkas av varandra. För att säkra tillförlitligheten i den information 
man fått fram måste man vara medveten om att det finns en ömsesidig påverkan och 
att man kan förstå och hantera detta samspel (Lantz, 2007). Jag valde i mina 
intervjuer att inte göra följdfrågor utan höll mig till de frågor som jag hade på 
pappret. På detta sätt ledde jag inte svaren utan lät den intervjuade svara efter egen 
förmåga. 

4.5.3 Intervjuns tidsperspektiv 

Tidsåtgången till intervjuerna är något som många intervjuare missbedömer. Under 
en intervju ska tiden inte vara en press. Personen som ställer frågorna och personen 
som svarar på frågorna ska utan oro kunna fundera lite innan man ställer frågan eller 
svarar på den. För att få ett bättre tidsperspektiv på intervjun är det bra om man 
provintervjuar någon innan man gör den riktiga intervjun. Det är mycket svårt att 
veta hur lång tid hela intervjun ska eller kan ta och det vore tråkigt om man inte 
skulle hinna med hela intervjun (Lantz, 2007). Mina intervjuer var lite tidspressade 
då de skedde under lärarnas raster. Man kände hela tiden klockans kontroll över 
intervjun. Detta gjorde att både jag och läraren kände oss stressade och svaren 
påverkades givetvis av den knappa tiden. 

4.5.4 Rummets betydelse 

Intervjuerna valde jag att göra i klassrumsmiljö, dels för att läraren skulle känna 
trygghet och dels för att jag ville se hur klassrummet såg ut. 



15 

Rummet där intervjun äger rum har stor betydelse. Ett stort rum som är inbjudande 
inrett kan lättare skapa bra kommunikation än ett rum som är trångt och stökigt. Att 
bestämma en bra plats för en intervju är inte alltid lätt. Det man bör tänka på är att 
man ska kunna sitta ostört från plötsliga intrång eller störande telefoner (Lantz, 
2007). Under slutet av en intervju kom det plötsligt in elever i klassrummet och 
läraren och jag insåg att lektionen snart skulle börja och vi var tvungna att snabbt 
göra klart intervjun. Intrånget under intervjun kan ha gjort att svaret inte riktigt 
stämmer med verkligheten, då vi inte var ensamma längre och tiden var så knapp. 
Här menar Lantz (2007) att man innan intervjun, tillsammans med den som ska 
intervjuas, kan gå igenom hur man kan undvika eventuella störande moment. 

4.5.5 Validitet och reliabilitet  

När man talar om validitet handlar det om att man undersöker det som var avsikten 
att undersöka, vilket gör validiteten god. Validiteten stärks också av att man ställer 
samma frågor till alla de intervjuade enligt Kvale (1997). När det gäller reliabiliteten 
menar han att den är mindre god då man som läsare tolkar svaren i intervjun olika 
(a.a.). Detta gör att validiteten i mitt arbete är god men reliabiliteten mindre god på 
grund av att svaren kan tolkas olika från person till person. 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel besvaras frågorna i problematiseringen under olika kategorier som 
uppkom vid analysen av intervjuerna. De kategorier som uppkom var: 

• 5.1 Osäkerhet och rädsla 

• 5.2 Förberedd 

• 5.3 Ingen utbildning 

• 5.4 Brist på kunskap 

• 5.5 Barns olika svårigheter 

• 5.6 Stöd 

• 5.7 Behov av stöd 

• 5.8 Planering 

• 5.9 Mer praktiskt 

5.1 Osäkerhet och rädsla 

Att få en individintegrerad särskoleelev i klassen gör många lärare osäkra och ibland 
rädda. De är osäkra på om de ska klara av att ge eleven den hjälp som denne behöver 
i sin skolgång.  

Först så blir man osäker på om man ska klara av att ge eleven den 
hjälp som han eller hon har rätt till (Anna). 

Ja, hur ska jag förklara? Det är svårt att förklara den känslan. 
Osäkerhet? Det kändes inte alls bra. Jag trodde inte alls att jag 
skulle klara det. Ville liksom inte, på grund av rädsla och 
osäkerhet då. /…/ Jag fick helt enkelt försöka och göra mitt bästa 
men jag vet att jag tvekade många gånger (Sara). 

5.2 Förberedd 

Många gånger blir eleven inskriven i särskolan efter att denne börjat grundskolan. 
Detta gör att läraren redan känner eleven när denne blir individintegrerad vilket i sin 
tur räta ut många frågetecken för läraren. Andra lärare får reda på integreringen 
innan den verkställs.  

Första gången jag fick en individintegrerad elev var det lite 
annorlunda. Eleven blev det under tiden jag hade henne. Då 
kändes det skönt för då kunde jag minska kraven på henne eftersom 
hon skulle arbeta efter särskolans studieplan i stället (Johan). 

Den klass jag arbetar i har förberetts på ett integrerat arbetssätt 
redan innan eleverna startade förskoleklass (Maria). 
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5.3 Ingen utbildning 

Alla barn är olika i sitt handikapp och detta gör det svårt för lärarna att vara 
förberedd med rätt utbildning. Många äldre lärare saknar utbildning när det gäller 
barn i behov av särskilt stöd eller individintegrerade elever, då detta inte ingick i 
deras lärarutbildning. 

Eftersom det är ett så speciellt barn så har jag ingen utbildning på 
hur man jobbar med honom. /…/ Jag har inte fått någon utbildning 
som gäller denna elevens svårigheter… (Johan). 

Nej jag har ingen som helst utbildning när det gäller barn i behov 
av särskilt stöd eller individintegrerade elever. Det fanns inte med i 
utbildningen på min tid. Men visst skulle jag ha behövt det (Sara). 

5.4 Brist på kunskap 

Några lärare känner att de saknar kunskap om de individintegrerade elever de får i 
klassen och de är rädda för att göra fel. 

Man har ju inte så mycket kunskap innan man får barnet till 
klassen (Anna). 

Jag kände mig inte som rätt person för att ta hand om den här 
klassen. Den kunskapen som behövdes hade ju inte jag. Hur skulle 
jag kunna hjälpa denna eleven? Det kändes som om det inte kunde 
bli annat än fel (Sara). 

5.5 Barns olika svårigheter 

Resultatet av intervjuerna visar att inget barn är det andra likt i sina svårigheter och 
har därför olika behov av olika stöd. De intervjuade lärarna lägger stor vikt på att lära 
sig om det aktuella handikappet och ta reda på information om den nya eleven. Det 
är viktigt att eleven får de hjälpmedel som behövs för att underlätta arbetet. 

Varje barn har sina speciella behov. Dom kan man bara få reda på 
genom kontakt med barnets tidigare hjälpare eller assistenter. Det 
är svårt att få ta del av alla olika handikapp under sin utbildning. 
Men det är viktigt att man inför ett nytt barn i gruppen får 
utbildning på just det handikappet. /…/ Det är också viktigt att man 
får tid att ta reda på saker runt just detta barn. Inget barn är den 
andra likt. /…/ När man har en elev med särskilda behov så måste 
man ta hänsyn till deras situation också (Anna). 

… det beror på av vilken anledning de är individintegrerande. /…/ 
… vilka svårigheter barnet har (Johan). 

Det är viktigt att använda de hjälpmedel och metoder som behövs 
för att underlätta för de funktionshindrade eleverna (Maria). 



18 

5.6 Stöd 

Resultatet av intervjun visar att alla lärarna fått någon form av hjälp av kommun och 
skolledning. En lärare fick gå på en seminarieserie, två fick extra personal i 
klassrummet och en fick vara med barnet i dess tidigare miljö och träffa personer 
som varit runt barnet i tidigare. Att använda sig av kollegorna eller handledare som 
bollplank att bolla idéer med är en stor trygghet för många lärare. 

Jag fick stort stöd av både kommunen och skolledningen. Jag fick 
vara med barnet i dess tidigare miljöer och fick träffa personer 
som varit runt barnet tidigare. Jag fick även tillgång till material 
om handikappet och tid att studera detta (Anna). 

… får vi handledning från resursgrupp som finns i vårt nätverk 
regelbundet ungefär en gång varannan vecka, det är mycket 
lärorikt och skönt att ha någon att bolla idéer med och fråga. /…/ 
…jag tror att skolan får betalt för motsvarande 5-6 timmars arbete 
med denna elev i veckan och som du förstår hjälper inte detta 
långt. Däremot är vi en extra fritidspedagog i klassen för att orka 
med och kunna hjälpa denna eleven så bra som möjligt, det har 
rektor sett till. /…/ Vi är som sagt 3 personer som jobbar kring 
denna elev och det är väldigt skönt att ha någon att diskutera med 
(Johan). 

Jag fick gå på en seminarieserie, ja det fick alla de som har eller 
skulle ha individintegrerade elever. Men det var efter att jag fått 
denna eleven i min klass. /…/ Utan assistenterna hade det absolut 
inte gått. /…/ En av assistenterna hjälper mig till och med ibland 
att hitta passande material till de olika lektionerna (Sara). 

… fördelarna med att vara mycket personal i sådant här arbetssätt 
är väldigt stora. Många av eleverna med funktionshinder behöver 
mycket vuxenstöd och de övriga eleverna behöver också möta 
vuxna som hinner se och höra på dem. /…/ Tack vare både en 
erfaren specialpedagog och resursperson har det fungerat mycket 
bra. /…/ Vi har också en kontakt med Specialpedagogiska 
institutionen, de kommer att besöka oss i klassen under 
vårterminen. /…/ Vi har varit mycket personal i den här gruppen. 
Samma lärare och resursperson i snart fyra år. Det är ovärderligt 
(Maria). 

5.6.1 Stöd av kollegor 

Lärarna som intervjuades i detta arbete värderar stödet av kollegorna högt. Stödet har 
varierat från en klapp på axeln till ett stort engagemang och delaktighet i arbetet 
kring eleven. En lärare tycker att det är sorgligt att inte fler särskolor och 
grundskolor samarbetar. 

Från början var alla oroliga för hur det skulle gå. Men under tiden 
som vi jobbat framåt så har även de andra kollegorna blivit 
intresserade av vårt arbete. Detta har gjort att alla har blivit 
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delaktiga i arbetet. /…/ Men det är viktigt att man har ett nära 
samarbete med tidigare pedagoger som har haft hand om barnet 
(Anna). 

Någon direkt handfast hjälp har det inte blivit men dom har varit 
stöttande, med en klapp på axeln och glada tillrop (Sara). 

De allra flesta ser positivt på samarbetet särskola grundskola. 
Många uttrycker en sorg att inte fler kan arbeta närmare varandra 
(Maria). 

5.7 Behov av stöd 

Av intervjuerna har det framkommit att lärarna gärna velat ha mer hjälp och stöd. 
Behovet av mer tid till planering och fler resurser var störts. En lärare känner också 
att en vidareutbildning eller fortutbildning hade behövts. 

Jag skulle nog vilja ha haft mer tid att se barnet i dess tidigare 
situation. På så sätt skulle man kunna ha gjort övergången 
smidigare. Det hade också varit bra om en person från tiden innan 
fått vara med i skolan en tid. /…/ Vissa lektioner måste man ha 
hjälp av en assistent som kan hjälpa eleven med särskilda behov 
lite extra (Anna). 

 Som alltid vill man ha mer tid och resurser… (Johan) 

Ja… jag skulle vilja ha mer handfast hjälp, mer stöd. En utbildning 
hade ju inte varit helt fel. Att få träffa fler som sitter i samma 
situation och få utbyta t ex kunskaper med varandra. Det hade inte 
heller varit fel att få fler timmar till planering (Sara). 

 

5.8 Planering 

I resultatet av intervjuerna ser man att planeringen har blivit mer omfattande efter att 
lärarna fått individintegrerade särskoleelever i klassen. Det tar längre tid att plocka 
fram passande material till lektionerna och man får börja tänka på ett annat sätt för 
att få ihop lektionerna till det bästa. 

Om du menar särskolans kursplan så har vi tillsammans tittat på 
den och läst den och har det som stöd när vi planerar elevens 
undervisning. /…/ Däremot behövs mer planeringstid och vi har 
fått en extra planeringstimme vi som jobbar med eleven av vår 
rektor vilket är nödvändigt för att vi ska klara av det (Johan). 

Jag har fått lära mig mycket av eleven. Det har varit svårare att ta 
hänsyn även till det handikappade barnet när man planerar sitt 
arbete. Men till slut så tänker man inte på det. Man kommer in i ett 
annat sätt att tänka. /…/ Man får då arbeta med arbetsplanen från 
särskolan och från skolan samtidigt (Anna). 
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Planeringen har blivit mycket mer omfattande. /…/ Allt tar helt 
enkelt mer tid. /…/ Det har kort sagt blivit dubbel planering. Det är 
mer påtagligt att man är mer skyldig att plocka fram mer passande 
material (Sara). 

5.9 Anpassa 

Två av de lärare jag intervjuat berättar hur de anpassa undervisningen för att eleven 
ska utvecklas så bra som möjligt i något så när samma tempo som resten av klassen. 

Han får mer av de praktiska ämnena istället för de teoretiska. /…/ 
Han har ju extra idrott och extra hemkunskap istället för svenska 
och samhällskunskap. Ja han har ju svenska och samhällskunskap 
men inte lika mycket som resten av klassen, det skulle han inte 
klara av (Sara). 

Vi jobbar med tecken som stöd, vi har tydliga rutiner, 
pictogrambilder till arbetsschemat. /…/ Som lärare är det viktigt 
att sträva efter att eleven ska klara liknande det de övriga eleverna 
arbetar med (Maria). 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnittet kommer jag att binda ihop bakgrunden med min tolkning av 
resultatet efter intervjuerna. 

6.1 Integrering – en utmaning 

I resultatet av intervjun visas det att även om en lärare har många års yrkeserfarenhet 
behöver det inte betyda att denna lärare känner sig ha god kunskap om barn i behov 
av särskilt stöd. Det är inte alla lärare som har haft den möjligheten att få en klass 
med ett eller flera av dessa barn. Lärare av den äldre generationen fick inte heller i 
sin utbildning möjligheten att ta del av sådan kunskap. Detta ger då den yngre 
generationens lärare chansen att visa sina kunskaper och kanske dela med sig till de 
äldre. Den äldsta av de lärare jag intervjuade var den som kände sig mest osäker och 
hade minst kunskap inom individintegrering av särskoleelever. Enligt Karlsudd 
(2002) och Haug (1998) är specialpedagoger ett bra stöd som kan ge handledning till 
att utveckla en bra undervisningsmetod som innefattar hela klassen. Att få hjälp 
betyder mycket och mer eller mindre alla lärare i intervjun säger sig behöva 
handledning. Att få handledning kan göra situationen lättare att hantera. Enligt 
Karlsudd (2002) har lärarna rätt till handledning vilket de kan få från särskolan.  

Det är inte alla av Sveriges 290 kommuner som har integrerade särskoleelever. Men 
enligt Wahlström (2002) var det några skolor i Sverige som strävade efter att 
integrera alla särskoleelever i grundskolan. Av intervjuresultaten att döma blir 
integrering av särskoleelever allt vanligare och som lärare ska man inte bli förvånad 
om man får en individintegrerad elev i sin klass. 

Ska man som lärare lyckas med en integrering och få den att bli bra krävs det att 
personalen på skolan får den informationen om barnet de behöver, för att kunna göra 
mottagandet och skolgången till det bästa för eleven enligt Sletmo (2001). Föräldrar 
och lärare har kritiserat skolan för att vara trög när det gäller information och 
åtgärder. Information och åtgärder är ett måste för att elever och lärare tillsammans 
ska kunna göra ett bra arbete för utveckling och inlärning (a.a.). 
Utbildningsdepartementet (2008) menar att elevers förutsättningar och behov ska 
respekteras och skolan har ett ansvar att även dessa elever ska nå målen för 
utbildningen. Men på grund av barnens olikheter kan utbildningen aldrig utformas 
lika för alla (a.a.).  

Särskoleelever som är integrerade i grundskolan har många lektioner med 
speciallärare eller specialpedagog utanför klassen, detta gäller främst ämnen som 
matematik och svenska (Karlsudd, 2002). Andra ämnen som idrott och musik är 
däremot ämnen som är bra lämpade för möten mellan handikappade och icke 
handikappade elever (a.a.). Eleven tillhör en klass men tillbringar mer än halva tiden 
i skolan i ett annat klassrum med en annan lärare.  

6.1.1 Utbildning och kunskap 

Av de lärare som jag intervjuat var det ungefär hälften som ansåg att de inte hade 
utbildning som motsvarade deras arbetssituation, då de fått individintegrerade elever 
i klassen. De blev osäkra på sig själva och sina kunskaper och de behövde 
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handledning och stöd för att klara av situationen. Många skolor har dålig ekonomi 
och brist på utbildad personal enligt Sletmo (2001). Undervisningsmålen bör ständigt 
prövas och resultaten utvärderas för att skolan ska utvecklas kvalitativt (Skolverket, 
2007c). Resultatet av intervjuerna visar att lärarna eftersträvar vidare utbildning så 
att de kan följa med i skolans utveckling. Lärarna lär sig också mycket av de 
individintegrerade eleverna, vilket betonades Anna. 

6.1.2 Stöd från kommun och skolledning 

I resultatet visas det att alla lärare inte har kompetens till att ta emot särskoleelever i 
klassen vilket gör att kommunen och skolledningen måste hjälpa till och stötta i form 
av handledning och/eller vidareutbildning. Det är också viktigt att kommun och 
skolledning engagerar sig genom ökad planeringstid och tid till fortbildning. 

Att integrering inte skulle förekomma lika mycket i storstäderna som på landsbygden 
(Wahlström, 2002) kan man förstå. Det måste vara lättare att kunna ta sig till 
särskolan i en stad än på landsbygden, som kanske inte ens har en särskola. Men de 
familjer som bor långt från närmsta stora stad och väljer att ha sitt barn integrerat på 
bygdens skola har rätt att ställa krav på lärarna, som i sin tur har rätt att ställa krav på 
kommun och skolledning (Karlsudd, 2002). 

I resultatet av intervjuerna kom det också fram att man som lärare måste stå på sig 
och våga kräva hjälp av kommunen. Resultatet påvisar också att alla lärare som får 
en individintegrerad elev behöver all den information om eleven som läraren kan få. 
Enligt Karlsudd ska man som lärare ha hjälp, dels i form av information om eleven 
och dennes behov och dels i form av handledning. 

6.1.3 Stöd från kollegor 

Resultatet visar att ha stöd från sina kollegor kan vara en stor trygghet för en lärare. 
Många av dem som jag intervjuade kände att de fått mycket bra stöd från sina 
arbetskamrater och de kände sig trygga i sitt yrke. Bara en klapp på axeln kan vara 
ett bra stöd för en lärare i vissa situationer. Man behöver tydligen känna att man inte 
är ensam utan att man har människor runt omkring sig som faktiskt bryr sig om en 
och ens arbete. I intervjuresultaten kan man se en stor variation av hur kollegornas 
stöd kan vara, allt från en enkel klapp på axeln till att alla har blivit delaktiga i 
arbetet kring eleven. 

Enligt Sletmo (2001) måste all personal på skolan vara insatt i den integrerade 
elevens handikapp och behov för att integreringen ska bli bra. Skolverket (2007c) 
menar att all personal på skolan måste vara med att bidra till att utveckla alla barns 
känsla för samhörighet och visa respekt för den enskilda individen. Men om de inte 
involveras i eleven kan det bli svårt att hjälp läraren som har eleven i klassen. 

6.1.4 Arbetssätt och arbetssituation påverkas 

Det kan bli en stor omställning att få en individintegrerad elev i klassen. Som lärare 
har man då två kursplaner att planera arbetet utifrån, dels särskolans, dels 
grundskolans (Karlsudd, 2002). Detta blir dubbelt arbete för lärarna och det kan man 
också utläsa från intervjuerna vilket man också kan se i resultatet av intervjuerna. En 
av lärarna säger att man efter ett tag kommer in i ett annat sätt att tänka och om detta 
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skriver även Karlsudd (2002). Karlsudd menar att lärare många gånger får ompröva 
sitt arbetssätt när det gäller särskoleelever som är i behov av stort stöd. Ens tidigare 
sätt att tänka fungerar inte längre när ens planering ska innefatta även en 
särskoleelev. Denna elev behöver mer stöd i form av exempelvis tydligare 
information och mer praktiska demonstrationer istället för muntliga instruktioner 
vilket också Karlsudd (2002) tar upp. 

En av lärarna i studien talade om att hon får lägga ner mycket tid på att hitta 
passande material till lektionerna för den integrerade eleven. Han kan inte använda 
samma material som resten av klassen och detta gör att hon får försöka hitta nytt 
material. Här utnyttjades kontakter med olika specialpedagoger då de bruka ha olika 
sorters material till olika lektioner. De specialpedagoger jag har träffat under mina 
vfu:er har talat om att en del lärare kan känna att de inte vågar fråga om hjälp. De 
skulle hellre vilja att lärarna mer ser dem som vilken arbetskamrat som helst och att 
de frågar oftare istället för mer sällan. 

Resultatet visar också att elevassistenten kan hjälpa till att söka efter passande 
material. De är med eleven hela tiden och vet hur mycket denne klarar av eller vad 
som intresserar och stimulerar eleven. 

6.1.5 Sammanfattning av diskussion 

Till en början kände jag osäkerhet och rädsla inför individintegrering, men ju längre 
jag kom i mitt arbete började rädslan bytas ut mot nyfikenhet och osäkerheten mot 
kunskap. Individintegrering har blivit allt vanligare och jag tror precis som Johan att 
alla vet att man som lärare när som helst kan få en individintegrerad elev i klassen. 
Många lärare känner först vid en integrering att deras kunskaper inte är vad de väntat 
sig och att de behöver handledning för att komma igång med arbetet. En del lärare 
känner att de lär sig en hel del av eleven och att detta ger dem bra kunskaper inför 
framtiden. 

När man får en individintegrerad elev i klassen ska man se till att man får den hjälp 
man behöver av kommun och skolledning. Handledning kan man få från särskolans 
specialpedagoger som har lång erfarenhet i yrket. Stödet från kollegorna är en 
trygghet som man som lärare behöver för att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. 
Kollegorna är mycket bra att ha att bolla idéer och tankar med. Det gäller att all 
personal på skolan är involverade i integrationen från början då detta underlätta 
arbetet för alla. 

Individintegrering har fått en stämpel för dubbelt arbete när det gäller planering. Man 
kan inte längre tänka i samma banor som innan utan får börja tänka och handla på ett 
annat sätt. Man har två kursplaner till en klass och det är mycket nytt material som 
ska plockas fram. Man får som lärare inte vara rädd för att gå till specialpedagogen 
och be om hjälp. 

6.2 Tips och råd till gamla som nya lärare 

Att få intervjua lärare som har eller har haft individintegrerade särskoleelever i sin 
klass har varit en spännande och lärorik upplevelse. Man får veta hur de sett på sitt 
arbete och hur de har upplevt situationen. Jag frågade som sista fråga om det var 
något mer de ville säga eller om de kunde komma med något bra tips. 
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Var inte rädda för att jobba på detta viset. Se bara till att få riktig 
hjälp från början och utbildning på just de barnen det handlar om. 
Man kan inte säga att alla särskoleelever behöver samma saker. 
Det är väldigt individuellt vilken hjälp varje barn behöver (Anna). 

Det är svårt att säga eftersom olika elever har så olika behov. Jag 
tror inte att någon tycker att det är särskilt konstigt att få en 
individintegrerad elev i klassen utan att alla är medvetna om att 
man kan få det (Johan). 

Kräv hjälp på en gång! Man ska inte tro att man kan eller ska 
klara det själv. Ha tät kontakt och samarbete med specialläraren 
eller specialpedagogen och du ska absolut ha rätt till assistent 
(Sara). 

Det är positivt och mycket bra för alla elever. /…/ Sin egen 
fortbildning och kompetensutbildning behöver man alltid förbättra 
och utveckla vidare.  (Maria). 

Dessa tips och råd vill jag lämna vidare till andra som läser detta arbete. Att få en 
individintegrerad elev i klassen kanske inte är så konstigt längre och lärarna idag har 
mer kunskap om de olika handikapp och behov som elever kan ha. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Som en fortsättning på detta arbete skulle man kunna titta närmre på eleverna och 
föräldrarna och deras uppfattning om integreringen. Vad det var som gjorde att de 
valde integrering istället för särskola och om de får den hjälp som de förväntar sig. 

6.4 Slutord 

Det jag har lärt mig under detta arbete är att man inte ska vara rädd för utmaningar i 
sitt yrke men inte heller för att fråga om hjälp. Du som lärare har rättigheter till hjälp 
från kommun och skolledning, och du får inte vara rädd för att säga ifrån om du inte 
får den hjälp du ska ha eller behöver. En integrering är en stor utmaning med många 
möjligheter och stor utveckling. Ta chansen om du får den, men glöm inte att hålla 
dig uppdaterad inom ditt yrke. 
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BILAGA 1 

 

 
 

Till: 

Undersökning om lärares syn på individintegrerade särskoleelever i 
grundskolan. 

Hej! 

Jag heter Kristin Andersson och studerar till lärare för de tidiga åren på Högskolan i 
Kalmar. Jag har läst svenska och matematik som inriktning och specialpedagogik 
och naturvetenskap för barn som specialiseringar. Nu under hösten skriver jag ett 
examensarbete där jag undersöker lärares syn på individintegrerade särskoleelever i 
grundskolan. 

Undersökningens upplägg 

För att kunna göra denna undersökning behöver jag få ta del av din kunskap och 
erfarenhet genom en intervju. Intervjun beräknas ta ca ½-1 timme och kommer att 
spelas in på band. De uppgifter du lämnar kommer endast att användas i mitt 
examensarbete och banden kommer efter arbetets godkännande att förstöras. 
Identifierbara uppgifter kommer att skrivas om eller utelämnas så att ingen 
identifiering är möjlig av utomstående. Det kommer därför inte att vara möjligt att 
spåra ditt namn eller din skolas namn i mitt arbete. Examensarbetet läggs fram i 
januari 2009. 

Villkor för deltagande 

Ditt deltagande är självklart helt frivilligt och du har rätt att avbryta när du så önskar 
och helt avsluta din medverkan under intervjun. Uppgifterna du redan lämnat 
kommer då inte att finnas med i undersökningens resultat. Jag skickar gärna ett 
exemplar av examensarbetet när det är godkänt. 

Vid eventuella frågor kontakta gärna mig eller min handledare. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Kristin Andersson 
 

Gunilla Gunnarsson 
Handledare 
0480-44 64 45 
gunilla.gunnarsson@hik.se 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor till lärare med individintegrerade särskoleelever i klassen: 

Som blivande lärare känner jag stor nyfikenhet över hur grundskolelärare med 
individintegrerade särskoleelever i klassen ser på sin situation, nu och innan. Genom 
att få göra en intervju med dig hoppas jag att jag får svar på de frågor jag har. 
Frågorna jag kommer att ställa till dig är de jag har skrivit ner här nedan. 

A. Hur länge har du arbetat som lärare? 

B. Vilken årskurs har du nu? 

1. Hur var din första reaktion när du fick veta att du skulle få en 
individintegrerad särskoleelev i din klass? Berätta. 

2. Berätta hur du arbetar med läroplanen och kursplanen i din klass? 

3. Hur upplevde du att din utbildning motsvarade din arbetssituation? 

4. Hur tycker du att din kunskap och kompetens motsvarar det behovet av 
stöd elever från särskolan behöver? Berätta. 

5. Vilket stöd fick du av kommunen och skolledningen när det gäller 
vidareutbildning eller annat stöd? 

6. Vilket stöd skulle du vilja ha/haft av kommunen och skolledningen? 

7. Hur har din arbetssituation ändrats sedan du fått individintegrerade elever 
i klassen? 

8. Hur har dina kollegors reaktioner varit på integreringen? Hur har de hjälpt 
och stöttat dig? Berätta. 

9. Vilka tips och råd skulle du ge till blivande/nya lärare som eventuellt 
kommer att får individintegrerade särskoleelever i sin blivande klass? 

 


