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ABSTRACT 

 

Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan och 

grundskolan uppfattar begreppet integrering, hur de arbetar med ett integrerande 

syfte i förskolan och med särskoleintegrerade elever i grundskolan. Dessutom ville 

jag ta reda på hur barnens och elevernas sociala samvaro såg ut i de respektive 

verksamheterna. Min undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med pedagoger i 

förskolan och grundskolan. Resultatet visar att samtliga pedagoger ser på integrering 

som något positivt och för dem väl fungerande. De ser det som en stor förmån för de 

andra barnen och eleverna att få möjlighet att lära känna barn som är annorlunda. I 

både förskolan och grundskolan arbetar de i ett integrerande syfte med barn i behov 

av särskilt stöd, trots att det ännu inte är några barn som är särskoleintegrerade i 

förskolan. Alla pedagogerna ansåg att man, oavsett ålder, måste ge alla barn den 

hjälp de behöver. Samtliga betonar också vikten av ett bra samarbete och 

handledning i arbetet, för en lyckad integrering. I grundskolan ser lärarna ofta 

problem med att undervisa de särskoleintegrerade eleverna tillsammans med 

kamraterna i klassrummet. De arbetar mycket med de integrerade eleverna i grupp 

eller enskilt, utanför klassrummet. Detta är ett problem med integrering som man ser 

antydningar till redan i förskolan, eftersom man redan där ibland särskiljer barn i 

behov av särskilt stöd från den ordinarie verksamheten för att de ska kunna få enskild 

träning. Att undervisa integrerade elever i mindre grupper behöver dock inte vara 

något negativt. Det viktigaste är att man utgår ifrån vad som är bäst för eleven. 

Genom intervjuerna framkom det också att samtliga pedagoger anser att det är 

väldigt stor acceptans mot de integrerade barnen och eleverna. Däremot varierar den 

sociala delaktigheten. I grundskolan är det bara en av lärarna som anser att den 

integrerade eleven har goda relationer till kamraterna. De andra lärarna tycker att de 

här eleverna hamnar utanför gruppen. Något som kan bidra till det är att de ofta har 

svårt att läsa av sociala samspel och inte vet hur de ska uppföra sig i olika 

situationer. I förskolan tyckte pedagogerna inte i lika hög grad att barnen i behov av 

särskilt stöd hamnade utanför gemenskapen.           
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1 INTRODUKTION 

 

I mitt examensarbete har jag valt att undersöka hur lärare arbetar med integrering av 

elever som läser under särskolans kursplan i grundskolan. Jag vill också titta på hur 

man arbetar med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Detta kan ses som två 

skilda verksamheter, men en del av de barn i behov av särskilt stöd som idag går i 

förskolan är ju faktiskt samma barn som vi om några år kommer att undervisa som 

särskoleintegrerade elever i grundskolan. Jag vill med mitt arbete göra en jämförelse 

av hur man jobbar med dessa barn i grundskolan och i förskolan. Detta är ett ämne 

som jag är väldigt intresserad av och som jag tror är bra att ha kunskap om eftersom 

man i sitt framtida arbete förr eller senare kommer att stöta på dessa barn.  

 

Under hela min studietid och även under mina föräldraledigheter har jag arbetat extra 

på ett gruppboende, ett arbete som har varit mer av det pedagogiska och sociala 

slaget än det vårdande. Det har gett mig ett stort intresse för barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd. Jag har också läst specialpedagogik 1-30p i utbildningen och 

jag skrev då ett ”paper” om särskoleelever integrerade i grundskolan. Under de första 

åren av min studietid var ”en skola för alla” något som togs upp och diskuterades 

flitigt i media, för att numera ha hamnat lite i skymundan för alla diskussioner och 

debatter kring nya betygssystem. 

 

Som tidigare nämnts vill jag undersöka hur lärare arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan och särskoleintegrerade elever grundskolans tidigare år. Vad 

finns det för attityder gentemot integrering bland lärarna som jobbar med det och vad 

får de för typ av stöd i sitt arbete? I både Lpo 94 och Lpfö 98 betonar man att 

samarbete är viktigt och att alla som arbetar i skolan och förskolan ska hjälpas åt för 

att stödja barnen. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att alla som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Läraren ska också utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande samt stimulera, handleda och ge stöd till elever som har 

svårigheter. I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) skriver man att arbetslaget 

ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika 

slag.  

 

”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (Utbildningsdepartementet, 1998) 

 

Hur fungerar då detta i praktiken? Anpassar man verksamheten efter varje enskilt 

barn, även de som är integrerade och i behov av särskilt stöd, i förskolan och skolan? 

Detta är frågor som jag tycker att det ska bli intressant att titta närmare på.  
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2 BAKGRUND 

Jag kommer här i bakgrunden börja med att ta upp vad som menas med barn i behov 

av särskilt stöd samt hur man arbetar med dessa barn i förskolan. Sedan kommer jag 

att gå in på övergången mellan förskola och grundskola. Därefter kommer en 

förklaring till vad som menas med särskola och vilka som får gå där. Detta följs av 

en genomgång av begreppet integrering. Slutligen i detta kapitel kommer jag att gå 

igenom stigmateorin.   

2.1 Barn i behov av särskilt stöd – vilka är de? 

Med barn i behov av särskilt stöd menas inte en bestämd och avgränsad grupp med 

vissa bestämda egenskaper, utan variationen är stor. Begreppet anger att vissa barn, 

varaktigt eller tillfälligt, kan vara i behov av särskild uppmärksamhet och behöver 

mer stöd av vuxna än vad andra barn behöver (Hellström, 1993). Bergquist (1993) 

skriver att ett barn med behov av särskilt stöd i första hand är ett barn med alla de 

behov som ett växande barn har. På vissa områden har dock det här barnet hinder 

eller svårigheter i sin utveckling. Då uppstår ett behov av särskilt stöd som ser olika 

ut för varje barn. Det kan behövas under hela förskoletiden eller under en period av 

den.  

 

Här ingår barn som lärarna, i förskola och skola, upplever som bekymmersamma att 

klara inom ramen för det vanliga pedagogiska arbetet, barn som man upplever som 

annorlunda, som faller utanför och där man känner att man skulle behöva ha 

ytterligare kunskaper och vägledning. En grupp barn som behöver särskilt stöd är 

barn med funktionsnedsättningar. Det finns en stor grupp barn med lättare 

funktionsnedsättningar, som till exempel koncentrationssvårigheter, motoriska och 

perceptuella problem samt språk- och talsvårigheter. Barn som har olika sorters 

känslomässiga svårigheter och relationsproblem är också en viktig grupp barn i 

behov av särskilt stöd. Dessa barns svårigheter innebär ofta också problem i 

förhållande till barngruppen och verksamheten i övrigt. Det kan bland annat handla 

om barn som är utåtagerande, impulsdrivna och har svårt med den inre kontrollen. 

Ibland kan lärarna uppleva att det är ett barns hemförhållanden som är bekymret. 

Man brukar då tala om barn som far illa och även de kan vara i behov av särskilt 

stöd, men personalens problem handlar då ofta om hur man ska handskas med 

föräldrarna och oron för barnets hemsituation. En annan grupp som kan behöva 

särskilt stöd är invandrar- och flyktingbarn. De är ingen homogen grupp utan kan ha 

mycket olika bakgrund och upplevelser med sig när de kommer till förskolan 

(Hellström, 1993).  

 

2.2 Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

 En förskola för alla barn handlar om mer än extra resurser, tekniska hjälpmedel, 

åtgärdsprogram och välvilja. Det innebär att som pedagog hitta ett förhållningssätt 

till varje enskilt barn som ger det möjlighet att utveckla en positiv självbild 

(Bergquist, 1993). Det är den befintliga kvaliteten på förskoleverksamheten som 

avgör vilket utrymme det finns för att klara arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Behovet av att skapa särskilda mindre grupper eller ta in assistenter till enskilda barn 

blir mindre om den generella verksamheten fungerar bra. På en avdelning där man 

redan upplever att man har för många barn känner sig personalen förmodligen inte 
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inspirerade av tanken att ta emot ett barn med funktionsnedsättning. I en sådan 

verksamhet är det också svårt att ge barnet det stöd det behöver. En trygg och stabil 

miljö är mycket viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Att arbeta med 

dessa barn borde ses som en utmaning, inte som en belastning. Det är viktigt att göra 

klart för sig hur man kan påverka barnens utveckling, att utgå från sitt eget arbetssätt 

och att förändra och utveckla det när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Dessa 

barn kan påverka verksamheten i positiv riktning om vi bara ser dem som en verklig 

tillgång (Hellström, 1993). Även Socialstyrelsen (1997) skriver att det är viktigt att 

ha en god generell kvalitet på verksamheten och att behov av särskilt stöd inte är det 

samma som att barnet behöver stöd som inte finns tillgängligt inom ramen för den 

ordinarie verksamheten. Det kan handla om det, men det vanligaste är att stödet kan 

ges genom ett medvetet arbetssätt inom givna ramar.  
 

När det gäller behovet av individuellt stöd till barn med funktionsnedsättning uppstår 

ibland problem i förhållande till förskolans arbetssätt. Problemet gäller då hur det 

individuellt anpassade stödet ska planeras och läggas upp. Det är bra om barnets 

speciella stöd kan integreras i förskolans ordinarie aktiviteter så långt som möjligt så 

det överensstämmer med inriktningen på den övriga verksamheten. Förutsatt att 

intresse och kompetens finns hos pedagogerna går det ofta att hitta lämpliga former, 

för att inom ramen för det vardagliga arbetet i förskolan, ge barnet extra stöd och 

stimulans inom olika områden där det behöver få utvecklande upplevelser och 

erfarenheter. För alla barn i förskolan, och i synnerhet för barn i behov av särskilt 

stöd, är det också viktigt att vardagen på förskolan har en viss regelbundenhet och 

rytm. Det skapar trygghet och stabilitet i synnerhet för de barnen som är känsliga 

mot förändring. Barnen mår bra av att, från dag till dag, veta och kunna förutse vad 

som ska hända och hur det ska gå till (Hellström, 1993). Även Bergquist (1993) 

skriver att det är viktigt att skapa rutiner i verksamheten. Rutiner vid måltid, 

utevistelse, vila och hygien. När barnen vet hur dagen är upplagd är de lättare för 

dem att klara saker på egen hand och det utvecklar också deras självkänsla. 

Socialstyrelsen (1997) skriver att barn i behov av särskilt stöd också är mer beroende 

än andra barn av goda vuxenrelationer och mycket vuxenkontakt. Socialstyrelsen 

betonar, precis som Hellström, vikten av att hålla nere barnantalet i förskolan. Större 

barngrupper kan leda till en orolig miljö, som är en påfrestning för känsliga barn och 

därför kan förvärra barnets symptom.         

 

2.2.1 Hur får man alla barn delaktiga i gruppen? 
”För att få en samling barn att fungera som grupp behöver man till att börja med 

bygga upp en individuell relation till varje barn.” (Hellström, 1993, s 134) 

 

När man planerar sin verksamhet får man utgå från de individer och personligheter 

som man faktiskt har i gruppen. Man måste se till vilken utvecklingsfas barnen 

befinner sig i och hur deras behov ser ut. För barn i behov av särskilt stöd kan det 

vara extra viktigt, men också förenat med speciella svårigheter, att tillhöra en grupp. 

Barns problem kan ha en tendens att förstärkas när de kommer i grupp. Det är därför 

viktigt att som pedagog ställa sig frågan, hur ska jag få in barnet i gruppen? En 

förutsättning kan då naturligtvis vara att man har en grupp som är stark och stabil 

och där klimatet är positivt och tolerant, skriver Hellström (1993).  
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Vardagslivet i förskolan handlar delvis om att bemästra en påtvingad samvaro. 

Barnen utvecklar ett speciellt förhållande till varandra eftersom de dagligen sover 

bredvid, sitter till bords med, klär av och på sig inför och till och med går på 

toaletten med varandra. Detta pågår för de flesta barnen under flera års tid. Kanske är 

det just denna delvis påtvingade närhet som barnen har till varandra som gör att de 

utvecklar en stor tolerans och solidaritet med varandra, vare sig det handlar om 

”annorlunda” barn eller inte (Ytterhus, 2003). 

 

 Socialstyrelsen (1997) skriver att det krävs en medveten planering och aktiva 

åtgärder av pedagogerna för att barn med olika svårigheter ska kunna finna sin plats i 

barngruppen och kunna tillgodogöra sig barnomsorgens stimulans. Även Hellström 

(1993) skriver att pedagogernas ledning av gruppen i olika aktiviteter har stor 

betydelse, då det i icke vuxenstyrda grupper ofta uppstår konflikter och toleransen 

för avvikande barn blir sämre. Det är viktigt att man ser när ett barn hamnar utanför 

och arbetar aktivt för att få med det i gruppen. Men man får också se till dess 

individuella förutsättningar, barnet måste få delta på sina egna villkor även om det 

innebär att det håller sig i utkanten av gruppen och inte gör likadant som de andra. 

Ytterhus (2003) skriver att variationen när det gäller deltagande kan vara stor och att 

inte allt deltagande alltid uppfattas som positivt av kamraterna i gruppen. De synbart 

annorlunda barnen möter ofta en större acceptans och förståelse i gruppen än de 

osynligt annorlunda barnen i de situationer där deras beteende uppfattas som 

obegripligt eller obehagligt.  

 

 När de gäller barn med grava funktionsnedsättningar känner man sig ofta bekymrad 

över hur delaktiga de kan bli, och behöver vara, i gruppen. Många av dessa barn blir 

mycket utanför gruppen och har svårt att delta på lika villkor i aktiviteter. Man måste 

då försöka att vara realistisk, för huvudsaken för dessa barn är ju att de utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar, blir socialt delaktiga och accepterade i gruppen. Om 

de sedan inte kan göra samma saker som de övriga barnen har mindre betydelse, ett 

barn kan ha stor glädje av att vara med även fast det inte deltar på samma sätt som de 

andra. Att sitta med och titta på behöver inte betyda att man är passiv (Hellström, 

1993).  

      

2.2.2 Samarbete i personalgruppen 
 För att klara av barn med svårigheter krävs det att personalgruppen på förskolan är 

stabil och kompetent, har ett bra samarbete och är någorlunda överens. Hur man 

fördelar ansvaret mellan sig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd har också stor 

betydelse. Att någon av pedagogerna är huvudansvarig för barnet är mycket viktigt 

och man ska välja den som är mest kompetent och lämpad för uppgiften, eftersom 

arbetet innebär både extra föräldrakontakt och eventuellt samarbete med 

behandlingspersonal. Barn med funktionsnedsättning och barn med känslomässiga 

svårigheter har precis som de minsta barnen ett behov av att först knyta an till en 

person för att så småningom kunna utvidga kretsen. Att vara huvudansvarig för ett 

barn i behov av särskilt stöd innebär dock inte ensamt ansvar. Barnet måste bli ett 

gemensamt åtagande för personalgruppen och den huvudansvarige ska kunna känna 

sig uppbackad av och ha stöd från sina kollegor (Hellström, 1993).  
 

I de flesta kommuner finns det möjlighet att få personalförstärkning för barn i behov 

av särskilt stöd. Men det är en mycket liten andel barn som har en resursperson. De 
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allra flesta av dem som har det är barn med psykiska och/eller fysiska 

funktionshinder, som dessutom har hjälp från barnhabiliteringen, men som sagt är 

det inte någon vanlig åtgärd. Att skriva ner barnantalet i en stor barngrupp kan ibland 

vara en bättre åtgärd för ett barn i behov av särskilt stöd än att tillsätta extra 

personalresurser. På så sätt blir det lättare för personalen att samarbeta eftersom mer 

tid frigörs. Bristen på tid är något som pedagogerna tar upp som ett problem i arbetet 

med de här barnen. De har svårigheter att hinna med planering, uppföljning och 

utvärdering (Socialstyrelsen, 1997).        

 

2.2.3 Behovet av rådgivning och handledning i arbetet     
Rakstang Eck & Rognhaug (1995) anser att de flesta pedagogerna i förskolan har en 

bred och allmän kompetens för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna får också ett allt större ansvar för att underlätta uppväxten för dessa 

barn samt delta i behandlingsåtgärder för dem. Det kan då vara betydelsefullt med en 

handledare eller rådgivare att diskutera arbetet med. Man betraktar ofta denna 

samtalspartner som en som delar ansvaret för ett visst barn. God handledning 

upplevs som en avlastning trots att det tar tid och kräver insatser och definitivt inte 

minskar arbetet med barnet. Behovet av handledning i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd sägs vara konstant, det minskar inte med ökad erfarenhet, tvärtom kan 

de som vant sig vid det stöd som rådgivningen och handledningen innebär hävda att 

handledning är ett nödvändigt komplement till förskolans verksamhet. Regelbunden 

handledning gör att man fungerar bättre i sitt arbete och dessutom kan 

handledningssamtalen ge en inlärningseffekt genom att man får kunskaper om vilka 

synsätt och värderingar man har inom andra områden (Rakstang Eck & Rognhaug, 

1995). Socialstyrelsen (1997) skriver att syftet med handledningen är att skapa en 

bättre situation för barnet i barnomsorgen genom att hjälpa personalen med de 

svårigheter de upplever med barnet och också ge personalen en ökad kompetens.  

       

2.3 Övergång från förskola till grundskola 

”Vid övergång till nya verksamheter skall särskild uppmärksamhet ägnas de barn 

som behöver särskilt stöd.” (Lpfö 98) 

 

Många förskolelärare oroar sig över hur det ska gå för barn i behov av särskilt stöd 

när de lämnar förskolans trygga värld och hamnar i skolan. I skolans traditionella 

arbetssätt och organisationsform finns det en hel del svårigheter med att hjälpa barn 

som behöver extra stöd. Det finns inte utrymme för samma grad av individualisering 

och flexibilitet som i förskolan och man ställer högre krav på barnets inlärnings- och 

anpassningsförmåga. Med större personaltäthet och friare arbetssätt har förskolan 

lättare att möta barns individuella behov. Under senare år har man pratat om ”en 

skola för alla” och att skolan då även ska ta ett särskilt ansvar för barn i behov av 

särskilt stöd. Genom samarbete mellan förskola och skola kan man utveckla 

arbetssättet inom respektive verksamhet och göra övergången lättare för barnen. Man 

kan till exempel få större inblick i varandras arbetssätt vid fortbildningsdagar, träffar 

och besök i varandras verksamhet. Genom att samarbeta kring de här barnen har man 

under året före skolstarten kunnat intensifiera utvecklingsstödet och på så sätt också 

kunnat tillrättalägga skolstarten (Hellström 1993).      
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2.4 Vad är särskola? 

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Trots detta bedrivs 

undervisningen ofta i nära anslutning till grundskolan, ibland till och med i samma 

klasser. Särskolan omfattar både den obligatoriska särskolan, för skolpliktiga elever, 

och gymnasiesärskolan. Den obligatoriska särskolan är sedan uppdelad i två former; 

grundsärskolan och träningsskolan. De flesta av särskolans elever går i 

grundsärskolan. Träningsskolan är avsedd för de elever som inte klarar 

undervisningen i grundsärskolan. Undervisningen i särskolan syftar mot att ge en 

utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i den vanliga 

grundskolan. Särskolan följer samma läroplan, Lpo94, men kursplanerna är 

anpassade efter de inskrivna eleverna. I särskolan utgår man från att eleverna 

behöver gått om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan 

och undervisningen anpassas efter elevernas förutsättningar.  Den obligatoriska 

särskolan omfattar, precis som grundskolan, nio år men med möjlighet till ett extra 

frivilligt tionde år (Skolverket, 2001).    

 

2.4.1 Vem får gå i särskola? 
Särskolans elevkrets är vid och alla elever som går där har olika förutsättningar. Den 

omfattar både elever som går i grundsärskolan och träningsskolan (Skolverket, 

2002). Särskolan är till för de elever som inte bedöms kunna nå grundskolans 

kunskapsmål på grund av att de har en utvecklingsstörning. Även elever med autism 

eller autismliknande tillstånd, eller elever som fått en betydande bestående 

begåvningsmässig funktionsnedsättning genom hjärnskada kan gå i särskola om de 

inte når de kunskapsmål som gäller för grundskolan. Det krävs alltså dels att eleven 

inte kan nå upp till kunskapsmålen, dels att eleven har en funktionsnedsättning för att 

särskolan ska vara ett alternativ. Om inte dessa förutsättningar är uppfyllda ska 

eleven stanna kvar i grundskolan och få det stöd den har rätt till där (Skolverket, 

2001). Skollagen förutsätter att endast elever som tillhör personkretsen går i 

särskolan och att detta också går att fastställa. Tidigare studier visar dock att även 

andra elever går där. När man talar om ökningen av elever i särskolan är det den 

grupp som befinner sig i gränslandet mellan grundskola och grundsärskola som ökar 

mest. En del av dessa elever får sin utbildning i vanlig grundskoleklass men är 

mottagna i särskolan och läser efter särskolans kursplan (Skolverket, 2002).   

 

2.5 Vad är integrering? 

Haug (1998) använder begreppen segregerande och inkluderande integrering och 

menar att man då får fram nyanser av situationen som inte framträder när man 

använder det normala begreppet integrering. Segregerande integrering kan ses som 

en form av ursprunglig specialundervisning. Skolan närmast hemmet uppfattas som 

den naturliga platsen för de allra flesta barns skolgång. Enskilda barn kan ha behov 

av andra arrangemang. De organisatoriska alternativen som kan vara aktuella 

varierar från att barnet är med i klassen tillsammans med de andra eleverna och får 

enskilda undervisningstimmar till att det får vara i en mindre grupp utanför klassen, i 

särskolan, på särskild institution eller annat ställe. Det viktiga här är att man hittar 

den optimala miljön för den enskilda eleven. Detta innebär att man behöver rådfråga 

sakkunniga. Vad som anses bäst för det enskilda barnet bestäms här av de 

sakkunnigas diagnostisering av barnets behov och dessutom av deras värderingar av 

vilken slags verksamhet som passar bäst för detta barn. Enligt detta alternativ blir 
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specialundervisningen fastställd som en teknisk fråga. Målet här är 

samhällsintegrering, att barnet ska kunna delta i det vanliga samhällslivet som alla 

andra (a.a.). 

 

Haug (1998) skriver vidare att inkluderande integrering innebär att undervisningen 

ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Man bedömer att 

det mest rättvisa för den enskilda eleven och för samhället är att alla, oberoende av 

förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap 

och får gemensam undervisning från unga år. Genom inkluderande integrering ges en 

positiv grund till att dessa barn också som vuxna ska kunna fungera tillsammans i det 

vanliga samhällslivet. Man accepterar att det finns skillnader mellan eleverna. Dessa 

skillnader ska vara en del av de dagliga erfarenheterna i skolan. Skillnaderna mellan 

eleverna ska också hanteras genom individuellt anpassad undervisning för alla i 

samma skola och i samma klassrum. Det ska ske utan att eleverna blir utstötta. Alla 

lärare ska ha tillräcklig kunskap för att undervisa alla barn (a.a.). 

 

Brodin, Lindstrand (2006) hävdar att många tror att placering av en elev med 

funktionsnedsättning i en klass där majoriteten är ”vanliga” barn automatiskt innebär 

att eleven är integrerad. Men integrering av barnet sker först när det betraktas som en 

naturlig del av klassen eller gruppen och även upplever sig själv som delaktig. För att 

bli integrerad krävs också att man först har varit segregerad, alltså utanför gruppen. 

Ett barn som däremot hela tiden varit innesluten i gruppen har varit inkluderad och 

utgör därmed en del av en helhet. En integrerad skola, eller en skola för alla, ska inte 

handla om fysisk placering utan om gemenskap, ömsesidighet, kommunikation och 

ett aktivt deltagande för alla. Det individuella perspektivet med anpassning till varje 

elevs förutsättningar, begränsningar och behov måste sättas i fokus och det är viktigt 

att funktionsnedsättningar erkänns och accepteras. Även Ingelman (2006) anser att i 

en integrerad skola, eller en skola för alla, ska den sociala samvaron prioriteras högt 

och skillnaden mellan barn accepteras och respekteras. Denna författare skriver 

också att i den här skolformen blir skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning liten och i princip krävs det att alla lärare har tillräckliga kunskaper för 

att undervisa alla barn.  

 

Idol (2006) skriver att det finns olika sätt att bedriva en integrerad undervisning på. 

Det mest idealiska sättet, enligt henne, är när speciallärare och klasslärare arbetar 

tillsammans i klassrummet för att individanpassa undervisningen efter de integrerade 

eleverna. Tyvärr finns det oftast inte några resurser för ett sådant arbetssätt. Ett annat 

sätt är att klassläraren enbart får handledning av en specialpedagog. Klassläraren och 

specialläraren kan också samarbeta genom att eleven jobbar vidare med det han 

tidigare gjort i specialundervisningen. På många skolor har man en assistent som 

hjälper de integrerade eleverna i klassrummet. Detta är vanligast på skolor som inte 

är väl förberedda för att arbeta med särskoleintegrerade elever. De flesta skolor har 

en kombination av de här fyra arbetssätten (a.a.).      

 

Karlsudd (2002) hävdar att resurserna för den ordinarie verksamheten i skolan ofta 

jämförs med de resurser som är tillgängliga i specialverksamheten. Denna jämförelse 

kännetecknas vanligen av konkurrens vilket kan leda till segregation. Konsten med 

integrering är att skapa en verksamhet som uppfattas som en helhet och inte som två 

skilda system i samma organisation.  
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2.5.1 Olika typer av integrering i skolan 
Idag används olika typer av integrering i skolan beroende på syftet och vad man 

fokuserar på att lyfta fram. De olika typerna av integrering som finns är 

individualintegrering, gruppintegrering, lokalintegrering och funktionell integrering 

(Brodin, Lindstrand, 2004). 

 

 Individualintegrering 

Individualintegrering innebär att en elev med funktionsnedsättning placeras i en klass 

med elever utan funktionsnedsättningar. Det finns ofta starka skäl till att man väljer 

den här formen av integrering. Om eleven bor i ett litet samhälle slipper han/hon 

pendla till en större ort med särskola. Eleven kan bo kvar hos sin familj och 

upprätthålla kontakterna med kamrater och grannar i närmiljön. Trots att föräldrarna 

idag har rätt att själva välja skolplacering för sitt barn är det endast cirka 15 procent 

av alla föräldrar till barn med funktionsnedsättning som väljer individualintegrering. 

Man kan undra varför inte fler föräldrar utnyttjar rätten att själva fatta beslut om sitt 

barns skolgång. Förmodligen är det så att den rådgivning föräldrarna får från 

experter fortfarande påverkar deras val av skola. En del kanske heller inte orkar ta 

ställning själva. Andra känner kanske inte till att de kan ställa krav på skolan om att 

få resursperson eller assistent till sitt barn (Brodin, Lindstrand, 2004).  

 

Gruppintegrering  

Gruppintegrering är när en mindre grupp elever med samma eller olika 

funktionsnedsättning placeras i en ordinarie klass i skolan. Många av dessa elever 

tycker att det är positivt att träffa andra elever med funktionsnedsättning eftersom de 

är i samma eller liknande situation. Detta påverkar deras identitet och 

självuppfattning positivt. Samtidigt är det många elever utan funktionsnedsättning 

som tycker att det är berikande att lära känna elever med utvecklingsstörning, 

eftersom det ger dem ett nytt perspektiv på sin egen situation (Brodin, Lindstrand, 

2004). Andersson (1996) anser att det vid gruppintegrering är viktigt att personalen 

har samma grundläggande värderingar och tror på idén om integrering, att det finns 

ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Det är viktigast att ha förståelse för att 

alla elever kommer till skolan med varierande förutsättningar och social bakgrund, 

men att riktmärket i undervisningen är de sociala normer som gäller i skolan och i 

samhället i övrigt. 

 

Vid genomförandet av gruppintegrering betonar Andersson (1996) också vikten av 

att avsätta tid till planering, såväl långsiktig som vecko- och lektionsplanering. 

Undervisningen måste också läggas upp med hänsyn till elevernas skiftande sociala 

och begåvningsmässiga förutsättningar. Planeringsarbetet kännetecknas av en tydlig 

metodik och struktur i undervisningen. Karlsudd (2002) skriver att det är viktigt att 

särskoleelever som placeras tillsammans i en ”vanlig” klass inte får namn som ”lilla 

gruppen” eller liknande, eftersom det då markerar att denna grupp skiljer sig från de 

andra klasskonstellationerna på skolan.  

 

Lokalintegrering  

Lokalintegrering innebär att till exempel en klass med särskoleelever finns 

integrerade, eller snarare placerade, i en reguljär grundskola. De har ofta begränsad 

kontakt med andra klasser i skolan. Det är inte ens självklart att de har raster 

samtidigt som de andra eleverna. Vid denna form av integrering krävs det därför att 

läraren aktivt arbetar för att eleverna ska få kontakt och planerar aktiviteter som 
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passar för alla. Om en aktivitet utformas för de elever som har en 

funktionsnedsättning passar den oftast för övriga elever också (Brodin, Lindstrand, 

2004).  

 

Funktionell integrering 

Med funktionell integrering menas att särskolan och grundskolan delar vissa typer av 

aktiviteter, till exempel musik och gymnastik. Här tar man hänsyn till de olika 

elevernas individuella förutsättningar och möjligheter att delta. De estetiska ämnena 

brukar vara bäst lämpade för funktionell integrering (Brodin, Lindstrand, 2004). 

 

2.6 Varför integrering? 

Konventionen om barnets rättigheter, Salamancadeklarationen och FN:s 

standardregler strävar alla mot en skola för alla och i samtliga dokument 

framkommer att elever i behov av särskilt stöd ska bli erbjudna undervisning i den 

reguljära skolan (Brodin, Lindstrand, 2006). 

 

Tidigare placerades elever som inte kunde tillgodogöra sig den vanliga 

undervisningen i hjälpklass eller observationsklass. Det innebar att eleven 

segregerades till en klass med andra elever som hade likartade eller ibland mycket 

olika svårigheter (Brodin, Lindstrand, 2004). Avskiljning i särskilda skolor eller 

klasser har emellanåt setts som ett sätt att ge de avvikande den bästa hjälpen. Ibland 

har dock avskiljningen, eller segregeringen, kritiserats för att den stämplar den som 

skiljs ut från mängden. Debatten har också inriktats på att segregering är skadligt för 

de elever som är kvar i den ”vanliga” skolan eftersom den normala variationen 

försvinner när några sorteras bort. Segregering har ofta genomförts för att underlätta 

för de elever som inte är i behov av särskilt stöd. Genom att placera avvikande elever 

i specialklasser blir undervisningssituationen lättare för ”de normala” eleverna och 

deras lärare. Ett problem för skolan under åren har dock varit att övertyga föräldrarna 

om att det är en förmån och inte ett straff för barnen att placeras i specialklass 

(Tideman m fl., 2005).  

 

Brodin och Lindstrand (2004) skriver att man i många fall idag har en annan syn på 

elever med funktionsnedsättning. Elever som är i behov av särskilt stöd ska givetvis 

få detta, men kanske skulle de betraktas som en självklar rättighet för alla barn, med 

eller utan diagnos, att få det stöd de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen i 

skolan utan att bli segregerade. Många elever som idag går i träningsskolan hade 

tidigare sannolikt gått i grundsärskolan. Placeringen kan därför tyckas vara en fråga 

om tillgång på platser mer än om bedömning av elevernas förmågor och 

förutsättningar. Idag ser man också en ökning av elever i behov av särskilt stöd i 

skolan. En orsak till detta är att man idag i högre grad diagnostiserar elever som är i 

behov av särskilt stöd än man gjorde tidigare. Specialpedagogiska insatser ska sättas 

in för att eleverna ska bli så lite särskiljda som möjligt. Eleverna ska få det stöd de är 

i behov av utifrån sina förutsättningar. Man betonar att eleverna ska få lika 

möjligheter och det innebär att en del behöver mer stöd än andra (a.a.).  

 

Både skolan som institution och enskilda elever i behov av särskilt stöd behöver lugn 

och ro istället för förändring. Kanske innebär stödet lugn, ro, stabilitet och möjlighet 

att känna tillit. Alla människor, också personer med begåvningshandikapp, har en 

önskan om att vara någon och kunna förverkliga något. Personer med 



12 

begåvningshandikapp utvecklas genom att bemötas med respekt och betraktas som 

personer att räkna med (Frithiof, 2002). De vill behandlas på samma sätt som sina 

kamrater och själva ta ställnig till om de behöver stöd eller inte. De vill också själva 

göra sina utbildningsval och bedöma huruvida de klarar en viss utbildning. Genom 

att det finns möjlighet till integrering får familjen ett ökat inflytande över barnets 

skolgång och utbildning. Det är viktigt att se mångfald och olikheter som en resurs, 

inte ett hinder (Brodin, Lindstrand, 2006).  

 

För en del elever är det också naturligt att de tillsammans med sina kamrater från 

förskolan börjar i en vanlig klass i årskurs ett. För andra elever kan lösningen vara att 

en mindre grupp barn med funktionsnedsättning integreras i en vanlig 

grundskoleklass. Det vanligaste skälet till att föräldrarna väljer integrering är för att 

deras barn ska få möjlighet till delaktighet i en skola för alla (Andersson, 1996). 

Ingelman (2006) är inne på samma spår. Han hävdar att en skola för alla gör det 

möjligt för alla barn att tillhöra den skola man önskar i närheten av sin bostad. Man 

går i skolan i närheten av sitt hem och blir placerad i en grupp av andra jämnåriga 

kamrater. Karlsudd (1999) anser att om en tillåtande positiv syn på handikapp blir en 

norm, kommer fler människor att kunna känna utbyte med handikappade. 

 

2.6.1 Fördelar med integrering 
Karlsudd (2002) skriver att man som ett skäl för en segregerad skola ofta hävdar att 

självkänslan hos elever med utvecklingsstörning påverkas negativt av samvaro med 

icke funktionshindrade. Han håller dock inte med om detta utan hävdar att 

särskolebarn lär av positiva exempel, stimuleras av icke handikappade barn och 

bjuds på utmaningar. En annan positiv aspekt är att barn som får hjälpa andra barn i 

sitt lärande växer i sitt eget. Även Andersson (1996) ser på integrering på det här 

sättet. Hennes erfarenheter av en integrerad skola visar att elever med 

funktionsnedsättningar stärks i kontakten och dessutom att de övriga eleverna 

utvecklar en fördjupad förståelse för människor med funktionsnedsättningar. 

Föräldrar till elever utan funktionsnedsättning kan också, genom erfarenheter, 

utveckla en positiv inställning till en integrerad skola.  

 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson (2005) anser att 

uppfattningen om att människors olikheter är en tillgång och inte ett problem kan 

vara en vägledande princip i undervisningen. De skriver också att integrering har 

positiva effekter för elever med funktionshinder eftersom de lär sig mer och får 

bättre förutsättningar för vuxenlivet. De integrerade eleverna lär sig också ett korrekt 

uppförande och hur man ska fungera i ett socialt samspel. Sociala relationer med 

andra elever, utan funktionsnedsättning, bildas och de integrerades intellektuella 

stimulans blir högre. Även klasskamraterna, utan funktionsnedsättningar, vinner på 

integrering. De får till exempel en större förståelse för mångfald och de lär sig umgås 

med personer som beter sig annorlunda. Deras medkänsla för dem som har det svårt 

ökar liksom deras acceptans för olikheter, vilket på sikt leder till ett mindre 

segregerat samhälle. De får dessutom tillgång till en pedagogik för elever med 

funktionsnedsättning, vilket gynnar alla. Idol (2006) skriver att de strategier som 

fungerar bra i arbetet med särskoleintegrerade elever också gör det i arbetet med 

andra elever i behov av särskilt stöd.  Integrering leder också till ökad 

individualisering av undervisningen, vilket också det gynnar alla elever. 
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Tideman m.fl. (2005) skriver vidare att integrering är lönsamt för samhället. Alla 

som får en god utbildning kan delta i arbetslivet. Utbildning och arbete minskar 

individens behov av stöd från samhället. Integrerad undervisning kostar också 

mindre än specialklasser.       

 

2.6.2 Nackdelar med integrering 
Nordström (2002) hävdar att det i en integrerad barngrupp ofta finns en stor tolerans 

för olikheter. Det spelar ingen roll vem man har som kamrat i lek eller spel på 

idrotten eller på utflykten. Det är acceptabelt att vara annorlunda inom gruppen, men 

acceptansen inför det annorlunda gäller mer sällan utåt mot omvärlden. Hur man som 

gruppmedlem beter sig utåt är mycket viktigt för barn. Att bete sig socialt 

uppseendeväckande väcker ofta de andra gruppmedlemmarnas irritation. En annan 

negativ aspekt på integrering kan vara att det i takt med att eleverna blir äldre uppstår 

sprickor i kontakten mellan elever med funktionsnedsättningar och deras 

klasskamrater. Utanförskap i relationen med barn med andra funktionella 

förutsättningar grundas redan i tidiga år. Med stigande ålder kommer olika intressen 

leda till en brytningspunkt i elva-tolvårsåldern. Pojkar med funktionsnedsättning har 

ofta kvar sina jämnåriga eller yngre kamrater längre än vad flickor har. Pojkars, ofta 

motoriska, aktiviteter ställer inte högre krav på deltagarna än att de med 

funktionsnedsättning kan delta på antingen lika villkor eller mer eller mindre olika 

villkor. Flickor har däremot ett mer otydligt kommunikations- och normsystem, som 

utesluter flickor med funktionsnedsättning tidigare eftersom deras kommunikativa 

förutsättningar inte räcker till (a.a.). 

 

Även Pijl, Frostad & Flem (2008) skriver att undersökningar har visat att integrerade 

elever har svårt att skapa goda relationer till ”vanliga” klasskamrater. I jämförelse 

med sina klasskamrater är elever med särskilda behov mindre populära, de har färre 

vänner och deltar mer sällan i gruppaktiviteter. När de integrerade eleverna känner 

sig ensamma och avvisade av sina klasskamrater leder det till att de inte känner 

någon tillhörighet i skolan. Dessutom försämras deras motivation och de presterar då 

sämre i undervisningen. Pijl m.fl. anser också att lärarna ofta inte har tillräcklig insikt 

i de här elevernas sociala problem. Lärarna tror i många fall att de integrerade 

elevernas relationer till klasskamraterna är bättre än vad de egentligen är.       

 

Många som är kritiska mot integrering menar att vissa elever, de med små problem, 

kan integreras men inte de med större svårigheter. Några uppfattningar om dem med 

svårare funktionsnedsättningar är att de har negativ inverkan på övriga barn och att 

de kan vara okontrollerbara, störande och inkapabla att lära sig. En annan 

uppfattning är att de sänker nivån på undervisningen för alla (Tideman m. fl., 2005). 

 

En kritisk aspekt är att integrering kan användas för att dölja enskilda barns särskilda 

behov. Specialiserat stöd riskerar att utebli och integrering kan leda till ensamhet och 

isolering. Elever i behov av särskilt stöd kan bli mer isolerade och segregerade i ett 

”vanligt” klassrum än i en specialklass. Man ser dessutom en fara i att integrering 

kan bli en placering utan innehåll, en fysisk närvaro utan sociala relationer (Tideman 

m fl., 2005). 
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2.7 Åtgärder som kan förbättra villkoren för integrerade 

elever 

Karlsudd (1999) anser att det för att förbättra villkoren för de särskoleintegrerade 

eleverna i skolan, krävs att man ser på hela deras situation. Det är viktigt att skapa en 

bild av barnet även utanför skolan. Det är också av vikt att samarbetet, kontakten och 

informationen med samtliga som finns i barnets närhet fungerar bra. För att bättre 

förstå dessa barns hela situation är kunskap, stöd och handledning viktigt. De 

pedagoger som upplever att de får handledning och stöd och har en god kontakt med 

barn- och ungdomshabiliteringen når en högre måluppfyllelse. Något som också har 

en positiv inverkan är att personalen upplever att arbetet med de integrerade eleverna 

värderas högt och tillskrivs status. Karlsudd (1999) hävdar också att det är viktigt att 

kräva högskoleutbildning och vidareutbildning på den som anställs med tanke på 

särskolebarns placering. En annan åtgärd som kan förbättra villkoren är att 

särskolebarn får delta i positiva aktiviteter. Personalen kan med utgångspunkt i den 

integrerade eleven planera aktiviteter för hela gruppen. Övriga föräldrars upplevelse 

av integreringen har också betydelse, framförallt när det gäller trivsel och 

kamratrelationer (a.a.). 

 

Andersson (1996) skriver att om en elevs beteende upplevs som annorlunda eller 

avvikande är det viktigt att detta tas upp och förklaras för de andra eleverna. Detta 

har stor betydelse i formandet av ett socialt klimat där målet är samarbete, 

hjälpsamhet, hänsyn, acceptans och respekt för olikheter. Karlsudd (2002) menar att 

mindre skolor som omfattar flera stadier och där flera personalkategorier samarbetar 

har goda förutsättningar att skapa ett bra klimat för integrerade elever. Denna 

författare skriver vidare att färre elever i klasserna och ändamålsenliga lokaler också 

är viktigt för att nå fram till en lyckad integrering. Lokaler som används till arbete i 

mindre grupper utnyttjas ofta till specialundervisning. Det är viktigt att dessa lokaler 

håller hög standard. Man kan dessutom låta ”duktiga” barn lämna klassrummet för 

att tillsammans med barn i behov av särskilt stöd mötas i en mindre 

undervisningsgrupp. Risken minskar då för att lokalerna ska uppfattas som särskilda 

på ett negativt sätt och förutsättningarna för en lyckad integrering ökar (a.a.). 

 

I strävan mot en fungerande särskoleintegrerad grundskola är det viktigt att alla 

elever betraktas som likvärdiga, både vad gäller individuella behov och på vilket sätt 

var och en kan utgöra en resurs (Tideman m. fl., 2005). Andersson (1996) skriver att 

en nödvändig förutsättning för att värderingar och attityder gentemot människor med 

funktionsnedsättning ska förändras är att skolan, genom att utvecklas till ”en skola 

för alla”, bidrar till att riva de barriärer som idag finns mellan olika kategorier elever. 

En förhoppning är att skolan ska bli en plats där eleverna får upptäcka sig själva i 

gemenskap med andra och där deras personlighet utvecklas i relation till 

omgivningen. En plats där elever lär av varandra och samhällets regler och sociala 

normer införlivas.                  

2.8 Stigmateorin  

Med stigma menas den situation som drabbar en individ som av någon anledning inte 

är i stånd att vinna fullt socialt erkännande (Goffman, 1972). När en person befinner 

sig i vår närhet kan det framgå att denna har någon egenskap som gör att den skiljer 

sig från de andra i gruppen, någon mindre önskvärd egenskap. På grund av det ses 

den här människan, istället för helt vanlig, som en utstött människa. Att stämplas på 
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det sättet innebär ett stigma. Det är alltså inte alla önskvärda egenskaper som berörs 

av detta utan endast de som inte passar in i vårt mönster för hur en viss typ av 

människa bör vara. En egenskap som stigmatiserar en viss typ av individer kan också 

verka som bekräftelse på grupptillhörighet för en annan typ av individer (a.a.). 

 

Det finns tre typer av stigma; kroppsliga missbildningar av olika slag, fläckar på den 

personliga karaktären och tribiala (stambetingade) stigma som till exempel ras eller 

religion. Gemensamt för alla stigmatiserade individer är att de avviker, på ett icke 

önskvärt sätt, från våra förväntningar. Man tror att personer med ett stigma inte är 

fullt mänskliga och utifrån det vidtar man diskriminerande åtgärder av olika slag. Det 

byggs upp en stigmateori, en ideologi, för att förklara en individs underlägsenhet och 

övertyga andra om den fara individen representerar, hävdar Goffman (1972). Den 

stigmatiserade personen kan också känna sig som en fullt normal människa, medan 

det för honom istället är alla andra som inte är riktiga människor. Personen bär då ett 

stigma, men tycks inte ta det särskilt hårt eller ångra det. Ofta kan någon känna att 

vad de andra i gruppen än säger accepterar de honom ändå inte fullt ut och är inte 

beredda att umgås med honom på lika villkor. Den här personen inser att han inte 

riktigt svarar med vad som krävs av honom. På grund av den här insikten, att det är 

något skamligt med att ha den egenskapen som han har, gör han gärna upp en bild av 

sig själv där denna egenskap saknas (a.a.). 

 

Goffman (1972) skriver att den stigmatiserade alltid har en viss känsla av att bli 

ifrågasatt. En stigmatiserad individ känner att även småsaker som han gör kan 

bedömas som märkliga i sammanhanget. I sociala situationer där vi vet eller märker 

att en i gruppen har ett stigma är risken stor att vi använder kategoriseringar som inte 

stämmer. Både för den stigmatiserade och för resten av gruppen ligger det då nära till 

hands att bli besvärad. Medlemmar av en viss stigmakategori har därför en tendens 

att sluta sig samman i små sociala grupper.         
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3 PROBLEMFORMULERING 

 

Mitt syfte med det här arbetet är att göra en jämförelse av hur man jobbar med barn i 

behov av särskilt stöd i förskolan och med särskoleintegrerade elever i grundskolan. 

Vad får lärarna för handledning, hur ser stödet ut från skolledning och från kollegor? 

Hur klarar man av att anpassa verksamheten efter dessa barn och elever? Eller är det 

kanske barnen som måste anpassas efter verksamheten?  

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur uppfattar pedagoger i förskolan och i grundskolan målet integrering?  

 På vilket sätt arbetar pedagoger förebyggande i förskolan med elever i 

svårigheter? 

 På vilket sätt arbetar pedagoger i grundskolan med särskoleintegrerade 

elever? 

 Hur ser de här barnens och elevernas sociala samvaro ut i förskolan och i 

grundskolan? 
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4 METOD 

 

4.1 Val av metod 

Jag har i mitt arbete valt att göra en kvalitativ undersökning, i form av intervjuer, 

eftersom jag tycker att det är den metoden som svarar bäst mot arbetets syfte och 

problemformuleringarna. Ryen (2004) skriver att man genom en kvalitativ metod får 

djupare förståelse av sociala fenomen än vad man kan få från kvantitativ data.  

Genom min undersökning vill jag få fram hur förskollärare upplever att arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd fungerar samt hur lärare som arbetar med 

särskoleintegrerade elever i grundskolan upplever sitt arbete. Jag vill sedan titta på 

vad det finns för likheter och skillnader i förskollärarnas respektive lärarnas arbete. 

En del av de barn i behov av särskilt stöd som förskollärarna nu arbetar med är ju 

faktiskt samma barn som lärarna om några år kanske undervisar som 

särskoleintegrerade elever i grundskolan. För att undersöka detta tycker jag att den 

kvalitativa intervjumetoden lämpar sig bäst.      

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Jag har intervjuat sex lärare på tre olika skolor, alla skolor belägna i olika 

rektorsområden. Dessutom har jag intervjuat två förskollärare, även dem på olika 

förskolor och med skilda rektorsområden. Alla de intervjuade arbetar dock inom 

samma kommun. Till att börja med sökte jag efter förskollärare och lärare, som ville 

delta i undersökningen, där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning. 

Förutsättningen var att det var lärare som nu jobbade med eller tidigare hade jobbat 

med särskoleelever integrerade i grundskolan eller förskollärare som arbetade med 

eller hade arbetat med barn i behov av särskilt stöd. På den skolan där jag 

genomförde min verksamhetsförlagda utbildning fanns det dock bara en 

särskoleintegrerad elev och jag var därför tvungen att söka efter lärare även på annat 

håll. Jag fick därför börja med att ta kontakt med rektorer runt om i kommunen och 

en del av dem hänvisade mig sedan till lärare och förskolelärare på skolorna. 

Eftersom jag fick söka kontakt genom rektorerna, och inte alla de tillfrågade 

skolorna ville delta i undersökningen, så antar jag att de lärare som jag faktiskt fick 

kontakt med var lärare som upplevdes arbeta med integrering på ett genomtänkt och 

bra sätt. Jag har fått ta del av integrering då den fungerar som bäst och detta tror jag 

kan ha haft påverkan på undersökningen.  

 

På den första av de tre skolorna jag besökte träffade jag fyra lärare, som alla arbetade 

tillsammans med två klasser i årskurs sex, där det sammanlagt gick fem 

särskoleintegrerade elever. En av dessa lärare var specialpedagog. Här hade man en 

väldigt inarbetad verksamhet kring integrerade elever. På den andra skolan träffade 

jag en klasslärare i årskurs sex som hade en särskoleintegrerad elev i klassen. Det var 

första gången som den här läraren jobbade med en integrerad elev i sin klass. Den 

sista läraren som jag intervjuade var klasslärare i årskurs två och hade för närvarande 

inte några särskoleintegrerade elever i sin klass, men det fanns flera integrerade 

elever på skolan. Denna lärare hade dock flera års erfarenhet av att jobba med 

särskoleintegrerade elever och var involverad i arbetet med integrering på skolan. 

Hon har arbetat med integrerade elever från årskurs ett upp till årskurs sex och är 
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dessutom förskollärare i botten. Som förskollärare har hon då också arbetat med barn 

i behov av särskilt stöd som hon sedan har följt upp i skolan när de har blivit 

särskoleintegrerade. I förskolan har jag intervjuat två stycken förskollärare. På båda 

förskolorna har man barn med funktionsnedsättning i barngruppen.                

 

4.3 Genomförande 

Jag började som sagt med att ta kontakt med rektorer runt om i kommunen och 

berättade om vad jag ville undersöka med mitt examensarbete. När jag sedan fått 

kontakt med lärarna och vi bestämt tid för intervjuer skickade jag ut intervjufrågorna 

för att de skulle ha möjlighet att fundera över dem innan vi träffades. Vid 

intervjutillfällena började jag med att berätta om syftet för min undersökning. Enligt 

vetenskapsrådet (2002) ska forskaren informera undersökningsdeltagarna om 

arbetets syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande, d.v.s. att deltagandet 

är frivilligt, att de har rätt att avbryta sin medverkan samt att de är anonyma. Sedan 

började vi med intervjufrågorna. Även fast en del av lärarna ibland kom ifrån ämnet 

på en del av frågorna och samtidigt besvarade en fråga som skulle kommit längre 

fram så ställde jag den kommande planerade frågan. Det är ju ett sätt att få ett 

tidigare svar bekräftat och på så vis undvika feltolkningar och missförstånd. Jacobsen 

(1993) hävdar dessutom att bra intervjuer hänger ihop och att de olika svaren och 

frågorna hela tiden har något med varandra att göra. Att lärarna ibland under 

intervjuerna gled in på andra frågor i sina svar ser jag som något positivt. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av en diktafon som jag lånade på AV-media. Ingen 

av de intervjuade var negativ till detta och det gjorde att jag kunde koncentrera mig 

helt på frågorna och inte missade något som sades. Kvale (1997) skriver att det är 

lättare att fokusera på intervjuns innehåll och ämnet om man inte behöver anteckna 

under tiden. Intervjuerna varade mellan 20 och 35 minuter. Kylén (2004) skriver att 

korta intervjuer på fem till tjugo minuter räcker för att täcka av en del fakta eller gå 

på djupet inom ett mycket begränsat område. Vid intervjuer som varar i 40 till 60 

minuter kan man klara flera frågeområden och fördjupa sig på det mest intressanta. 

Under längre intervjuer hinner både intervjuaren och den intervjuade bestämma över 

vad man tar upp och var man tränger in mer på djupet. Efter intervjutillfällena 

transkriberade jag intervjuerna för att lättare kunna sammanställa dem. 

 

4.4 Databearbetning 

Efter att intervjuerna var genomförda och utskrivna läste jag igenom dem flera 

gånger för att hitta gemensamma samband. Patel & Davidson (2003) betonar att man 

inför slutbearbetningen måste läsa igenom hela textmaterialet upprepade gånger. Jag 

knöt sedan ihop intervjufrågorna till några större områden och bearbetade 

intervjuerna efter dessa. Eftersom intervjufrågorna inte var desamma i förskolan och 

skolan blev det som två skilda bearbetningar, men där man ändå funderade över 

likheter och skillnader för att sedan kunna redovisa dessa i diskussionen. I 

databearbetningen gjorde jag också som Vetenskapsrådet (2002) anser att man ska 

göra. Enligt Vetenskapsrådet ska alla identifierbara uppgifter antecknas, lagras och 

avrapporteras så att deltagarna inte kan identifieras av utomstående.   
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4.5 Tillförlitlighetsaspekter 

Med validitet menas värdet av de uppgifter som jag får in. Hur användbara är de för 

att lösa det problem jag arbetar med? Validitet är beroende av att man får relevant 

data, det vill säga intervjusvar som är väsentliga för undersökningen, och inte onödig 

data som ”skymmer sikten”. Validitet bedöms efter om man får data som leder till 

bra slutsatser, som i sin tur leder till bra beslut och effekter (Kylén, 2004). Jag 

upplever att det var en god stämning vid intervjuerna. Eftersom jag hade förklarat 

undersökningens syfte var alla lärarna på det klara med vad jag var ute efter och vad 

jag ville undersöka. På alla frågor jag ställde upplevde jag att jag fick grundliga och 

ärliga svar. Det var ingen av de tillfrågade som inte ville svara på någon fråga. Flera 

av dem kommenterade också efter intervjun att det var bra och övergripande frågor. 

Därför anser jag att validiteten i undersökningen är hög, jag fick svar på det jag 

frågade. 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten, hur pass sanna uppgifterna är. De kan vara 

sanna ur en persons synvinkel eller sakligt sanna fakta. Data ska vara stabila, det vill 

säga de får inte växla såvida inte de yttre omständigheterna förändras. Dessutom ska 

data vara homogena, uppgifter inom ett avgränsat område ska stämma överens med 

varandra. Mjuka data, som åsikter, upplevelser och känslor kan variera men ändå 

vara reliabla om de pekar åt samma håll. Det blir då en form av stabilitet. Hög 

svarsfrekvens ökar reliabiliteten (Kylén, 2004). Eftersom jag har genomfört 

intervjuer där jag har frågat om pedagogernas åsikt om hur arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd och särskoleintegrerade elever fungerar förmodar jag att uppgifterna 

de lämnat också stämmer överens med dessa personers upplevelser. Även fast 

mjukdata i vissa fall varierade i intervjuerna, tycker jag att de tillfrågade överlag 

hade samma syn på sitt arbete. Jag tror att det har att göra med att jag besökte skolor 

där man har en fungerande verksamhet kring arbetet med barn med särskilda behov. 

Om man utgår från dessa, och andra förskolor och skolor där man har en fungerande 

verksamhet med bra samarbete, tror jag att reliabiliteten i undersökningen är hög. 

Däremot kan det inte garanteras att jag hade fått samma svar om de yttre 

omständigheterna hade förändrats, till exempel om jag hade besökt en skola där man 

inte har ett fungerande samarbete kring integrerade elever. Något som också kan ha 

påverkat reliabiliteten är att jag bara hade möjlighet att intervjua två stycken 

pedagoger i förskolan. På grund av att jag bara besökte två förskolor kan det vara 

svårt att göra generaliseringar som gäller för förskolan i allmänhet.                  
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5 RESULTAT 

De åtta förskollärare och lärare som har intervjuats kommer här benämnas som 

förskollärare A-B och lärare C-H. Lärare C arbetar med en integrerad elev i 

årskurssex. Lärare D är klasslärare i årskurs två och har för tillfället ingen integrerad 

elev i klassen, men är delaktig i arbetet med de särskoleintegrerade eleverna på 

skolan och har flera års erfarenhet av den här typen av arbete, både i skolan och i 

förskolan. Lärare E-H arbetar på samma skola med fem elever integrerade i två 

parallellklasser i årskurs sex. Där är lärare E specialpedagog och undervisar de fem 

integrerade eleverna i en liten grupp i de flesta av ämnena.     

5.1 Hur uppfattar pedagoger målet integrering? 

I det här kapitlet kommer jag redovisa hur de intervjuade pedagogerna i förskolan 

och grundskolan ser på integrering. Som avslutning på kapitlet sammanfattar jag 

deras åsikter om integrering i två figurer, en för förskolan och en för grundskolan. 

5.1.1 Förskolan 
Båda pedagogerna i förskolan ser på begreppet integrering som något positivt. De 

tycker att det fungerar bra att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Barnen (ett på 

varje förskola) som de jobbar med har båda en funktionsnedsättning, men i olika 

grad. De poängterar också att det i arbetet är viktigt att se alla barn utifrån deras 

individuella förutsättningar, alla är lika mycket värda.  

 
Förskollärare A: Det fungerar bra. Den killen som vi har här är väldigt framåt, 

glad, positiv och social. Enligt hans resurspedagog så ligger han väldigt långt 

fram på sin kurva i jämförelse med andra barn med samma handikapp och det är 

kanske det som gör att vi inte stöter på några större problem. Vi försöker se 

honom som ett vanligt barn i gruppen, han är lika mycket värd som de andra. 

 

Båda förskollärarna tar också upp att det är en stor förmån för de andra barnen i 

gruppen att få lära känna ett barn med funktionsnedsättning. När man träffar de här 

barnen med särskilda behov redan i förskolan blir det något naturligt och de andra 

barnen reflekterar inte så mycket över att de är annorlunda. 

 
 Förskollärare A: Det är många barn som inte stöter på barn med särskilda 

behov någon annanstans. Så då tycker jag att det är jättepositivt att de får 

chansen att möta och lära känna ett sådant barn i sin dagliga verksamhet, för då 

blir det något som är naturligt. Jag tror att det är bra att ha träffat på barn som är 

annorlunda när man är yngre för att hindra negativa attityder och mobbning när 

de är äldre och går i skolan. Det blir något som är helt okej. 

 

5.1.2 Grundskolan 
Alla de intervjuade lärarna uppfattar integrering som något väl fungerande på de 

skolor där de arbetar. Integrering uppfattas också, av lärarna, som en möjlighet för 

alla elever att få gå i en skola i sin närmiljö, nära grannar och kamrater. De 

särskoleintegrerade eleverna får helt enkelt chansen att genomföra sin skolgång 

tillsammans med ”vanliga” barn. Alla lärarna tog dessutom, precis som 

förskollärarna, upp att integreringen är värdefull för alla de andra eleverna eftersom 

de genom den får träffa barn som är annorlunda. 
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Lärare H: Det är ju en vinst för de andra barnen att de integrerade barnen är här. 

Att de lär sig att alla inte är lika. Det få man ju på köpet. 

 
Lärare D: Man lär sig att alla inte är lika. Man träffas ju senare ute i samhället 

och då måste man ju kunna mötas i skolan med. 

 

På två av skolorna där jag genomförde intervjuer kom också en annan aspekt på 

integrering upp. Dessa var skolor där det gick många elever med invandrarbakgrund. 

Lärarna på de här skolorna ansåg att acceptansen mot särskoleintegrerade elever ökar 

tack vare att denna mångfald finns. 

 
 Lärare H: Här är ju även mångkulturellt och eleverna vet att är man kurd eller 

svensk, rik eller fattig, kan man vara kompis i alla fall. Att denna mångfald finns 

gör ju också att acceptansen mot integrerade elever blir större. 

 
Lärare G: Man blir tolerant mot det som är annorlunda. Det är inte farligt. 

 

Lärare D: Det här är ju en mångkulturell skola. Det är så många som tränar på 

olika saker så därför kanske man smälter in bättre här. 

 

 
Figur 1 visar hur pedagogerna i förskolan      Figur 2 visar hur pedagoger i grundskolan  

uppfattar målet integrering.   uppfattar målet integrering. 

 

 

  

5.2 Ett nära nog inkluderat arbete i förskolan 

I det här kapitlet kommer jag redovisa hur de intervjuade förskollärarna arbetar för 

att inkludera eller integrera alla barn i verksamheten. För att sedan sammanfatta detta 

kommer jag precis som i föregående kapitel använda mig av en figur. I förskolan 

arbetar man förebyggande, med ett integrerande syfte, med barn i svårigheter. Detta 

sker framförallt i den pedagogiska verksamheten. För att det ska fungera så bra som 

möjligt i den pedagogiska verksamheten krävs det samarbete och dessutom 

handledning kring barn i behov av särskilt stöd.  

 

5.2.1 Den pedagogiska verksamheten 
I den pedagogiska verksamheten upplever ingen av förskollärarna att de har behövt 

anpassa miljön efter barnen i behov av särskilt stöd. Förskollärare B säger att 

Förskola 

något 
positivt

alla barns 
lika värde

förmån för 
andra barn

Grundskola

skola i 
närmiljön

stor 
acceptans

gynnar alla 
elever
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anpassningen i så fall har varit i form av en del hjälpmedel som de har behövt. 

Annars anser båda att det handlar om att anpassa så att det finns tid och 

personalresurser för att hjälpas åt.  

 
Förskollärare A: Det handlar mest om att anpassa så att det finns tid för hans 

träning. Vi försöker ha den samma tid varje dag, men ibland fungerar inte det 

och då ska man försöka anpassa och hitta någon annan tid som fungerar. 

 
Förskollärare B: Eftersom den här flickan sitter i rullstol så behöver vi vara två 

stycken som lyfter henne. Ibland fungerar det inte tidsmässigt och då gör man 

saker själv som man egentligen inte borde göra. 

 

Det är också gällande tid och resurser som problem eller nackdelar i arbetet med barn 

i behov av särskilt stöd kan uppstå. Förskollärarna tar upp de problem som uppstår 

om till exempel en i personalen är sjuk eller om det är en jobbig dag för 

barngruppen. Det kanske då inte är rätt mot resten av barngruppen att fokusera extra 

på barnet i behov av särskilt stöd. Det här barnet behöver samma stöd som vanligt 

men det får inte ske på bekostnad av resten av barngruppen. Förskollärarna får helt 

enkelt inte alltid tiden att räcka till.  

 
Förskollärare B: Det här arbetet tar ju väldigt mycket extra tid i anspråk och så är 

ju en pedagog nästan alltid knuten till det här barnet. Är någon i personalen sjuk 

så blir det ju lite stressigt. Det är väl det som kan vara nackdelen, att det känns 

som om vi inte alltid räcker till för alla barnen eller kan ge alla lika mycket tid. 

 

Förskollärarna anser att delaktigheten i till exempel samlingar och temaarbete 

varierar. Man kan inte kräva att de här barnen ska delta på samma sätt som resten av 

gruppen, utan det är viktigt att utgå från varje barns individuella förutsättningar.   

 
Förskollärare A: Det har tagit lite längre tid för honom att bli delaktig. Men nu 

sitter han med på samlingen, han är med och sjunger och tycker att det är 

jätteroligt. Temat fungerar också bra. Mycket handlar om att fånga upp hans 

intresse, så är det givetvis för de andra också men kanske lite mer här. Han är 

också väldigt envis så man får vara lite mer konsekvent med honom. 

 
Förskollärare B: Hon deltar inte på samma sätt som de andra barnen i den 

pedagogiska verksamheten, men hon deltar på sina villkor och det är ju det 

viktigaste. 

  

5.2.2 Samarbete  
På båda förskolorna tyckte pedagogerna att samarbetet i personalgruppen var viktigt 

och dessutom något som fungerade bra. Det var på båda ställena en förskollärare som 

hade huvudansvaret för barnet i behov av särskilt stöd. De poängterade ändå att de 

hade en väldigt bra kommunikation kring det som gällde det här barnen och de kände 

att det var ett delat ansvar.  

 
Förskollärare A: Jag ansvarar för hans träning och planerar hur den ska se ut, 

men skulle jag vara borta så tar ju någon annan pedagog det. Vi försöker prata 

igenom på vår planeringstid vad vi har gjort den här veckan. Han gör ju så 

mycket i den vanliga verksamheten som inte jag ser, så det är viktigt att vi pratar 

om vad han har gjort och vad vi kan jobba vidare med. Även fast det är jag som 

ansvarar för honom så försöker vi få alla delaktiga. 
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Förskollärare B: Det är jag som har huvudansvaret, men självklart hjälps vi åt. 

Att vara ansvarig handlar ju också mycket om att ha kontakt med föräldrar och 

habilitering och så. 

 

Förskollärarna hade ett stort förtroende för skolledningen. Inget av barnen i behov av 

särskilt stöd på de här förskolorna har någon assistent, utan man har istället fått extra 

resurser i form av mindre barngrupper. Förskollärarna tog också för givet att de om 

de var i behov av något skulle få det av skolledningen.   

 
Förskollärare A: Eftersom det fungerar så bra har vi inte behövt så mycket. 

Skolledningen ordnade så att vi fick gå teckenkurs och vi har ju fått hjälp och 

stöd i det, annars har det inte behövts mer i nuläget. Vi känner att vi är i fas med 

den här pojken nu, men det är ju möjligt att det behövs mer desto äldre han blir.    

 

5.2.3 Handledning 
Båda förskollärarna tyckte att handledning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

behövs för att bli trygg i situationen och öka sin kompetens. De såg båda 

handledningen som ett stort stöd. Handledningen sker här kontinuerligt och både i 

form av observation och av samtal.  

 
Förskollärare A: Hans resurspedagog från habiliteringen kommer ut tre gånger 

per termin och är med först i barngruppen och sedan när vi arbetar enskilt med 

honom. Hon tittar på hur hans utveckling går och sedan brukar vi ha samtal 

efteråt. Ibland är det bara hon och jag som diskuterar och då hjälper hon mig 

med övningar och frågor och funderingar som jag har. Ett par gånger per termin 

sitter även föräldrarna med och vi diskuterar då vad vi kan samarbeta med, här 

och hemma, för att främja hans utveckling.  

 

 
Figur 3 beskriver de viktiga delarna som behövs för att bedriva ett inkluderande eller integrerande arbete 

i förskolan. 

5.3 Ett integrerande arbete i grundskolan 

Här kommer jag gå igenom resultaten av intervjuerna med pedagogerna i 

grundskolan. Precis som innan använder jag en figur för att tydliggöra och 

sammanfatta resultaten. När det gäller arbetet med särskoleintegrerade elever i 

grundskolan tar alla de intervjuade lärarna upp vikten av ett fungerande samarbete, 
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framförallt mellan klassläraren och specialpedagogen. Detta samarbete är viktigt i 

strävan efter en individanpassad undervisning med relevanta läromedel.  

 

5.3.1 Undervisningen 
Alla de intervjuade lärarna arbetar mycket med de särskoleintegrerade eleverna 

utanför det ordinarie klassrummet, antingen i mindre grupper eller enskilt. De 

upplever alla, mer eller mindre, att det är svårt att bedriva en bra undervisning för de 

integrerade eleverna i klassrummet tillsammans med kamraterna. De största 

anledningarna till att det fungerar mindre bra för de integrerade eleverna i 

klassrumsundervisningen är att de ofta har koncentrationssvårigheter, behöver 

mycket hjälp eller håller på med uppgifter som skiljer sig väldigt mycket från 

klassens. När lärarna pratar om att det går bra för de integrerade eleverna i 

undervisningen syftar de på den undervisning som sker efter särskolans kursplan och 

ofta utanför klassrummet.     

 
Lärare E: Det fungerar relativt bra för de här eleverna i undervisningen. De följer 

särskolans kursplan och alla har sin individuella studieplan som man upprättar åt 

dem och sedan följer. Men de jobbar ju mycket här inne med lilla gruppen. Är de 

inne i en stor klass så försvinner de lätt.  

 
Lärare E: De är med i idrott, bild, hemkunskap och slöjd. Det fungerar ju, men 

de behöver ju lite extra resurser och stöd. 

 
Lärare F: Ibland kan det vara lite bekymmer i praktiska ämnen som slöjd. Det 

krävs ju mer hjälp då de är i en farlig miljö. På sådana lektioner behöver det ju 

vara fler pedagoger eller vuxna med. 

 
Lärare C: Det är väldigt många lektioner som han och hans assistent sitter i 

grupprummet och jobbar, läser en bok eller sitter vid datorn. Han tycker nog 

själv att han skulle vilja vara mer i klassrummet än vad han är nu. Men de pratar 

ju mycket med varandra, han och assistenten. De läser högt och så och då 

fungerar det inte om de är i klassen om klassen jobbar med något annat. Så dels 

beror det på att den här eleven har koncentrationssvårigheter och behöver lugnt 

runt sig, och dels beror det på att om de skulle sitta och ha sina små samtal och 

högläsning i klassrummet så skulle de andra eleverna bli störda av det. Så det är 

ju både och, de stör varandra. 

 

Eftersom assistenten inte är utbildad lärare, utan fritidspedagog innebär arbetet 

utanför klassrummet inte bara att det blir ensamt för den integrerade eleven utan han 

får också mindre lärarledd tid än övriga elever. Detta beror ju också på att den här 

eleven är den enda särskoleintegrerade på skolan. Om han istället gick i särskola 

skulle han få möjlighet till mer arbete i grupp och mer undervisning av lärare.  

 
Lärare C: Om jag ska säga någon nackdel så är det väl att det blir mycket 

ensamtid med assistenten. Det bästa vore ju om det fanns resurser att ha någon 

med lärarutbildning som assistent. 

 

Lärarna är medvetna om problemet med att en stor del av undervisningen bedrivs 

utanför klassrummet, men de tycker trots allt att arbetet med särskoleintegrerade 

elever fungerar bra, utefter de förutsättningarna som finns på skolorna.   
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Lärare F: Jag tycker det fungerar jättebra men det är ju också lite beroende på 

den organisationen som vi har, som gör att det underlättar. Med ”lilla gruppen” 

är vi ju fyra pedagoger på två klasser. Det är ju en verklig resurs. 

 
Lärare E: Alla de här eleverna är ju väldigt olika, så man får ju utgå från var och 

en. En del av dem behöver verkligen lugn och ro när de jobbar och passar 

egentligen inte alls i en stor klass och det måste man ju ta hänsyn till. Man kan 

inte bara integrera för integreringens skull. Det kan lätt bli så att de ska 

integreras till punkt och pricka men då måste man ju se till vad som fungerar 

bäst.  

 
Lärare F: Man får ju tänka på att alla måste ha en meningsfull skoltid. De 

integrerade eleverna kan ju inte bara vara här och sitta av tiden, utan man måste 

ju lägga arbetet på den nivån där de är och ska man då individanpassa så blir det 

ju lättare när de är i en liten grupp. 

 

Endast en lärare beskrev att arbetet faktiskt har fungerat bra även i klassrummet för 

de särskoleintegrerade eleverna. Hon beskriver då ett samspel mellan klassläraren 

och specialpedagogen. Eleverna har först gjort så mycket de har kunnat i klassen och 

sedan kommit till den ”lilla undervisningsgruppen” för att få anpassat material som 

de sedan har kunnat arbeta vidare med i sin klass.  

 
Lärare D: Jag har jobbat på två sätt, dels med en liten undervisningsgrupp dit det 

har kommit barn med alla typer av behov av särskilt stöd. De särskoleintegrerade 

eleverna har då varit klassplacerade och gjort så mycket de har kunnat i klassen 

och sedan kommit till oss i den lilla undervisningsgruppen. Då har vi gjort 

anpassat material för att man ska kunna jobba i klassen. Har man jobbat med 

tema i klassen så har vi gjort material så man kan jobba med samma tema fast 

efter särskolans kursplan. I den lilla undervisningsgruppen jobbade vi också på 

väldigt olika sätt med alla elever, så där blev undervisningen väldigt individuell i 

jämförelse med vad den blir i ett vanligt klassrum. 

 

Lärare C upplever inte att det är någon stor skillnad i arbetet mot vad det var innan 

eleven blev särskoleintegrerad. Hon har haft honom i sin klass sedan årskurs tre och 

han hade redan då heltäckande assistent på grund av att han hela tiden har haft 

väldigt stora svårigheter. I praktiken har inte hennes arbete förändrats utan skillnaden 

är numera bara på pappret och det går nu också att luta sig tillbaka mot de regler som 

gäller för särskolan. Även lärare D tycker att arbetet med integrerade elever fungerar 

bra på hennes skola. Hon har tidigare följt två elever från förskolan och genom 

grundskolan, upp till årskurs sex.  

 
Lärare D: Man får ju ge barnen det de behöver oavsett i vilket stadium de är i. I 

förskolan jobbar man ju mycket praktiskt av tradition och man får ju försöka föra 

in det hit också.       

 

Flera av lärarna tog upp att det ibland är svårt att ta fram passande material till de 

särskoleintegrerade eleverna, eftersom man gärna vill att de jobbar med detsamma 

som resten av klassen.  

 
Lärare C: Det är mycket arbete med att hitta material och tillrättalägga uppgifter 

till den här eleven. Han kan egentligen inte allas jobba med det som klassen gör. 

Men vi försöker i alla fall att plocka fram material inom det vi jobbar med för att 

han ska känna sig delaktig. 
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Ytterligare en punkt som togs upp när det gäller undervisningen var att några av 

lärarna ibland tycker att det kan vara svårt att ge de integrerade eleverna 

instruktioner som de förstår.  

 
Lärare G: Dom har svårt att följa en instruktion där en serie händelser ska ske. 

När det ska ske i en viss ordning är det svårt för dem att tänka i de banorna. De 

kan över huvud taget inte ta emot en kollektiv instruktion utan den måste vara 

personlig till en. De är ju alla så olika. 

 
Lärare E: De behöver personliga instruktioner, att man riktar sig till bara en elev 

och talar om att nu gör vi så här eller så här. 

 

 

En lärare beskriver det som att det är svårt att sänka sig till de här elevernas nivå. 

 
Lärare G: Rent lärarmässigt är det väldigt intensivt. De kan associera vilt. Vi 

andra kopplar ihop saker med våra erfarenheter och våra tidigare kunskaper, men 

de här eleverna är så dåligt orienterade i världen. 

 

 

Två av lärarna tar också upp vikten av att försöka tydliggöra och använda alla sina 

sinnen i undervisningen.  

 
Lärare E: När man undervisar dem får man använda alla sina sinnen. Man får ta 

till alla möjliga hjälpmedel för att tydliggöra, rita och laborera och så. 

 
Lärare D: Jag jobbar mycket med förskolepedagogik i min undervisning, att 

praktiskt visa och kunna använda alla sinnena i undervisningen. 

 

 

5.3.2 Samarbete 
Ingen av de intervjuade lärarna kände sig utlämnad och ensam i arbetet med de 

särskoleintegrerade eleverna. Även fast inte samarbetet i arbetslaget alltid var så stort 

kände alla lärarna att samarbetet mellan klasslärare och specialpedagoger var mycket 

bra.  

 
Lärare F: Samarbetet är bra. Vi pratar mycket med varandra och så är vi ju rätt så 

lyckligt lottade som kan vara så många som fyra pedagoger på två klasser och 

den häl lilla gruppen. 

 
Lärare D: Vi har ett nära samarbete. Som specialpedagog måste man ju veta vad 

man gör inne i klassen för att kunna ta fram material. Det handlar ju inte heller 

alltid om att ta ut elever från klassen, utan vi samarbetar mycket ihop inne i 

klasserna. Vi arbetar också mycket över klassgränserna. 

 
Lärare C: Vi har inget direkt samarbete runt den här eleven i arbetslaget utan det 

är specialläraren som gör ett jättejobb. Hon har huvudansvaret för hans 

undervisning, även fast hon inte har honom själv så tar hon fram väldigt mycket 

uppgifter. Vi har också en assistent som utför mycket av de hon planerar i 

praktiken. Jag är egentligen den som gör minst, både när det gäller planering och 

handfast undervisning av den här eleven. Men jag skulle önska att vi kunde sitta 

ner alla tre och planera, att vi hittade tid till det. 
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Alla lärarna tyckte också att samarbetet med skolledningen fungerade bra. Ingen av 

dem kände egentligen att de behövde så mycket stöd från den, men de litade på att de 

skulle få stöd om de bad om det. Alla poängterade också att de hade fått mycket 

kompetensutveckling av skolledningen, i form av studiedagar och utbildningar, som 

de har nytta av i arbetet med de integrerade eleverna. Lärarna E-H tyckte också att 

skolledningen tog ett stort ansvar när det gällde föräldrakontakter och att 

sammankalla till olika möten med habiliteringen, socialförvaltningen och liknande.  

 
Lärare E: Jag har fått ganska mycket utbildning, olika kurser och så. Vi har fått 

mer tid också. Dessutom märker man att de är intresserade av vårt arbete. 

 
Lärare C: Jag vet inte om jag behöver något stöd från rektorn, men behöver jag 

det kan jag säkert gå till henne och få det. Jag har ju fått assistenten och jag hade 

önskemål om att få just honom. Rektorn förstod ju att den här eleven behövde 

assistent alla lektioner. Så jag har fått gehör för de önskemålen. 

 
Lärare D: Om vi har önskat en speciell studiedag så har skolledningen aldrig sagt 

nej eller om vi har velat ha handledning. Det har faktiskt fungerat bra. 

 

5.3.3 Handledning 
Samtliga lärare tyckte också att det har fungerat bra med handledning kring de 

särskoleintegrerade eleverna och de var alla överens om att handledning är viktigt i 

arbetet även fast den kan se olika ut beroende på vad man arbetar med för några 

elever.  

 
Lärare C: I början hade vi handledning av en resurspedagog en gång i månaden. 

Det var jag och specialpedagogen. Det var inte bara angående den 

särskoleintegrerade eleven för jag har fler barn med diagnoser i klassen. Men 

den här terminen har vi tyvärr inte fått till någon tid då alla kan vara med. Det är 

bra att få handledning. Resurspedagogen har aldrig varit med i klassen utan 

handledningen handlar enbart om samtal. Det har heller inte haft så mycket med 

undervisningen att göra utan annat runt omkring, till exempel hur man hanterar 

att den här eleven är väldigt känslig och lätt blir ledsen. Det har också blivit 

mycket bättre, men ibland vet man inte vad som beror på handledningen och vad 

som beror på att han utvecklas och blir större. 

 
Lärare E: Jag får handledning av resurspedagog när jag känner att det behövs. Vi 

träffas någon gång i veckan och pratas vid. Om jag tycker att jag behöver extra 

handledning så får jag det. Klasslärarna skulle också få det om de frågade. I 

handledningen jobbar vi helt och hållet utifrån eleven, vad den har för diagnos 

och hur det ser ut runt omkring oss. Sedan arbetar vi upp ett schema utefter det. 

Så alla har sina olika scheman där. 
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Figur 4 sammanfattar hur lärarna i grundskolan ser på en integrerande undervisning samt hur 

samarbetet och handledningen ser ut. 

5.4 Övergång från förskola till skola 

I intervjuerna diskuterade vi även hur övergången från förskola till skola ser ut. Om 

det läggs extra resurser på barn i behov av särskilt stöd när de ska börja skolan. Det 

var inte alla som kunde svara på den här frågan i och med att de då inte hade följt 

eleverna så länge. En av lärarna svarade att man måste ge barnen det stöd de behöver 

oavsett vilket stadium de är i. De flesta elever integreras heller inte med en gång i 

första klass, även fast de har väldigt stora behov, eftersom särskoleinskrivningen är 

en lång process. Det är heller inte alla föräldrar som vill att deras barn ska skrivas in i 

särskolan. 

 
Lärare E: Det har varit inskolning med alla som är inblandade i de här barnen. 

Och så går man ju lugnt fram. 

   
Förskollärare A: Jag hoppas att det läggs ner lite extra resurser. I den här åldern 

ligger han hyfsat jämnt med sina kompisar, men det vet vi inte om han kommer 

att göra när han börjar skolan. Jag hoppas att han får den hjälp han behöver för 

jag tycker att alla barn ska få möjlighet att gå i vanlig skola. 

  

5.5 Barnens och elevernas sociala samvaro 

I detta kapitlet kommer jag redovisa hur de intervjuade pedagogerna ser på barnens (i 

behov av särskilt stöd) och de integrerade elevernas sociala samvaro med 

kamraterna. Jag kommer använda mig av figurer för att, på slutet, sammanfatta 

resultatet.  

 

5.5.1 Förskolan 
Båda förskollärarna upplevde att barnen i behov av särskilt stöd var accepterade av 

sina kamrater i gruppen. Synen på barnens sociala delaktighet skiljde sig däremot 

mellan dem. Förskollärare A ansåg att barnet var delaktigt i leken med sina kamrater, 

medan förskollärare B inte ansåg det i lika hög grad.  
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Förskollärare A: Han fungerar bra i gruppen. Han var väl lite senare med att ta 

kontakt och leka med de andra barnen och tydde sig väldigt mycket till oss i 

början. Men det senaste halvåret har han blivit jättebra på att ta kontakt med sina 

kompisar och han är med i rolleken med de äldre barnen på avdelningen. De 

andra barnen tycker om honom och han är en efterfrågad kompis. Om han inte är 

här så undrar de vart han är och vill leka. 

 
Förskollärare B: På grund av sitt handikapp så är ju inte den här flickan så 

delaktig. Hon är inte med i leken på samma sätt som de andra, men hon är ju 

ändå bland de andra barnen även fast hon kanske gör något annat. Jag tror att de 

andra barnen ser henne som en i gruppen, men som mer bunden till personalen. 

 

Förskollärare A tar också upp att hon tror att barn i behov av särskilt stöd blir mer 

socialt delaktiga i gruppen om de inte har någon assistent. 

 
Förskollärare A: Det har varit ett av våra större mål redan från början, att han ska 

vara delaktig i gruppen. Han ska inte vara ett barn utanför och det är därför vi 

har valt att inte ha personlig assistent till honom. Vi var då rädda för att han 

skulle hamna utanför gruppen med sin assistent. Här har vi valt att jobba för att 

han ska vara ett barn i gruppen och det tycker jag att vi har lyckats med.     

     

5.5.2 Grundskolan   
Gemensamt för alla de intervjuade är att de tyckte att det finns en väldigt stor 

acceptans hos de andra eleverna när det gäller de som är särskoleintegrerade. 

Däremot tyckte alla lärare, utom lärare C, att de integrerade eleverna hamnar lite 

utanför gruppen socialt. De ansåg att det sociala glappet blir större ju högre upp i 

åldrarna barnen kommer.  

 
Lärare E: Det är väldigt stor acceptans på den här skolan, alla vet vilka de här 

eleverna är. Det fungerar bra. Sedan händer det ju grejer, det vore konstigt om 

det inte gjorde det. Men de är lite mer vid sidan av, en del av dem är väl mer 

delaktiga. Vi har en av killarna som är jätteintresserad av fotboll och då är det 

klart att han är med och spelar med de andra grabbarna.  

 
Lärare G: De andra eleverna bryr sig inte så mycket om dem. De vet att de har 

lite egna regler och förmåner. 

 
Lärare H: Det är väldigt befriande faktiskt, att man inte behöver försvara dem 

rent socialt mot andra barn. De är ju inte sexor på samma sätt. De är ju ibland 

med och leker med de yngre barnen.  

 
Lärare F: De här eleverna leker sina egna lekar på rasterna. 

 
Lärare D: I de yngre åren fungerar det bättre och sedan ökar både det sociala 

glappet och det kunskapsmässiga. 

 

En av lärarna tar upp att en del av de integrerade eleverna kanske inte skulle ha 

utvecklats lika mycket om de hade gått i särskolan.  

 
Lärare D: De andra barnen lär sig att ta hänsyn och vissa av de integrerade 

eleverna kanske inte hade utvecklats så mycket inne på särskolan som här bland 

”normal-barn”. Här finns det ju någon att se upp till, någon som är lite bättre och 

kan visa hur man ska göra i olika situationer. 
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Det är dock inte alla särskoleintegrerade elever som utvecklas i samma takt som sina 

klasskamrater på det sociala planet. Alla lärarna utom lärare C ansåg att det var ett 

problem när det sociala glappet mellan de integrerade eleverna och de ”vanliga” 

eleverna blev för stort. 

 
Lärare G: Det är ju inte bra när de inte leker med sina egna jämnåriga. Det är ju 

inte bra socialt för deras utveckling. De blir ju som en egen liten ö här inne för 

sig själva, ingen är dum mot dem, men de har ju heller inte några positiva 

relationer till elever i andra klasser. 

 
Lärare E: Det är ju problemet som blir. Ju äldre de blir, desto svårare blir det att 

anpassa. Det är ju lättare ju mindre de är. 

 
Lärare D: Om de här barnen är ensamma på den här nivån, är det ju svårt att få 

en kompis på skolan som är på samma nivå. Sedan tycker jag att de andra 

eleverna är väldigt förstående. Man behandlar de här barnen kanske som ett 

yngre syskon. Och även de integrerade barnen vill ju vara med sin egen klass 

och då är de andra eleverna lite gulliga mot dem. Är det flera integrerade elever i 

samma klass så fungerar det bättre, men är du ensam så är det jobbigt. Det finns 

ingen att identifiera sig med som är lika gammal. 

 

Lärare C tyckte att den integrerade eleven hela tiden har fungerat bra socialt i 

klassen. 

 
Lärare C: Det har hela tiden fungerat jättebra och det är nog därför som han 

fortfarande går kvar här i klassen. Hade det inte fungerat hade det nog varit tal 

om att flytta honom till särskolan. Han är omtyckt av sina kompisar och de flesta 

förstår vilka svårigheter han har, men vet inte att han är inskriven i särskolan. 

Han är alltid snäll så det finns ingen anledning för någon att reta sig på honom 

eller kommentera något negativt. 

 

Det enda som lärare C tycker har fungerat mindre bra socialt är att en del kompisar 

utnyttjar att han är snäll och inte säger ifrån.  

 
Lärare C: Han har svårt att säga nej och det vet de andra. Vi försöker träna 

honom på det. En del utnyttjar att han inte kan säga nej, de kan till exempel fråga 

om de får låna hans boll och fast han egentligen hade velat göra något annat med 

sin boll så svarar han ja. 

        

Genom intervjuerna med lärarna framgår det alltså att nackdelarna med 

särskoleintegrering ofta handlar om de sociala relationerna mellan de 

särskoleintegrerade eleverna och de ”vanliga” eleverna. 

 
Lärare H: De kan ha svårt att läsa av socialt samspel med andra. Att så här ska 

jag bete mig i det här sammanhanget och nu är vi här och då ska jag uppföra mig 

på ett annat sätt.  

 
Lärare E: Det är mycket beteende som man får hjälpa dem med. Hur man uppför 

sig i olika situationer och vad som är rätt eller fel. 
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Figur 5 beskriver hur förskollärarna tycker att den sociala samvaron med kamraterna ser ut för barn i 

behov av särskilt stöd. 

 
Figur 6 sammanfattar hur lärarna i grundskolan ser på de integrerade elevernas relationer till sina 

klasskamrater. 
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med min undersökning har varit att jämföra hur man jobbar med barn i behov 

av särskilt stöd i förskolan och med särskoleintegrerade elever i grundskolan. Hur 

uppfattar pedagogerna begreppet integrering? På vilket sätt arbetar man med detta i 

förskolan och grundskolan? Hur ser pedagogernas samarbete ut och hur ser barnens 

och elevernas förhållande till sina kamrater ut i förskolan och grundskolan? Finns det 

några skillnader och likheter? 

 

6.1 Pedagogers uppfattning av begreppet integrering 

Genom intervjuerna kom det fram att alla pedagogerna, både i förskolan och i 

grundskolan, ser på integrering som något positivt och väl fungerande. De tycker 

också att det är en stor förmån för de andra barnen och eleverna att få möjlighet att 

lära känna barn som är annorlunda. Pedagogerna i förskolan anser att när man 

integrerar barn med särskilda behov i barngruppen redan i förskolan blir det något 

naturligt och de andra barnen reflekterar inte så mycket över att de är annorlunda. I 

förskolan tror de också att det hindrar negativa attityder och mobbning när barnen är 

äldre och går i skolan. Detta bekräftas också av lärarna i grundskolan. De anser att 

det finns en väldigt stor acceptans mot de särskoleintegrerade eleverna på skolorna. 

Frithiof (2002) skriver att dessa elever utvecklas av att bemötas med respekt och de 

vill bli betraktade som personer att räkna med. Lärarna såg dessutom integrering som 

en möjlighet för alla elever att få gå i en skola i sin närmiljö, nära grannar och 

kamrater. Även Brodin & Lindstrand (2004) ser på integrering på det sättet. De 

skriver att integrering gör det möjligt för barnet att bo kvar hos sin familj och 

upprätthålla kontakterna med sina grannar och vänner. På förskolorna ses arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd mer som en självklarhet än en möjlighet. Där har 

alla barnen en given plats och man försöker se dem alla utifrån deras individuella 

förutsättningar.   

 

6.2 Ett integrerande arbete 

Genom intervjuerna kom det fram att det inte behöver vara någon större skillnad i 

arbetet med särskoleintegrerade elever och andra barn och elever i behov av särskilt 

stöd. Man måste ju ge alla barn den hjälp de behöver oavsett vilken ålder de är i. En 

av de intervjuade lärarna tyckte att skillnaden med att en elev blev särskoleintegrerad 

egentligen bara var att elevens behov av särskilt stöd nu fanns dokumenterat. Vissa 

elever kan ju, oavsett om de är särskoleintegrerade eller ej, behöva ett väldigt stort 

stöd. Detta betonar också Brodin & Lindstrand (2004). Dessa författare skriver att 

det borde vara en självklarhet för alla barn, med eller utan diagnos, att få det stöd de 

behöver för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Vidare anser Brodin & 

Lindstrand att specialpedagogiska insatser ska sättas in så eleverna blir så lite 

särskiljda som möjligt. Gemensamt för pedagogerna i förskolan och grundskolan är 

att de alla betonar vikten av ett bra samarbete och handledning i arbetet, för att 

lyckas med integreringen. Förskolans pedagogik verkar dock vara lite bättre lämpad 

för att möta barn i behov av särskilt stöd. 
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6.2.1 Den pedagogiska verksamheten/undervisningen 
I både förskolan och grundskolan betonar pedagogerna att det är viktigt att utgå från 

varje barns eller elevs individuella förutsättningar.  Bergquist (1993) skriver att det 

som pedagog handlar om att hitta ett förhållningssätt till varje enskilt barn, för att 

alla ska kunna utveckla en positiv självbild. Alla måste få möjlighet att delta på sina 

egna villkor. Haug (1998) anser att man måste acceptera att det finns skillnader 

mellan elever. Dessa skillnader ska hanteras genom individuellt anpassad 

undervisning för alla barn i samma skola och i samma klassrum. Genom intervjuerna 

kom det fram att detta dock är lättare att genomföra i den ordinarie pedagogiska 

verksamheten i förskolan än vad det är i den ordinarie undervisningen i grundskolan. 

I förskolan anser pedagogerna inte att de behöver anpassa miljön efter barnen i 

behov av särskilt stöd. Det handlar i så fall om att anpassa så att det finns extra tid 

och resurser för de här barnen. Socialstyrelsen (1997) skriver också att bristen på tid 

ofta är något som pedagogerna tar upp som ett problem i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Hellström (1993) hävdar att om problem i arbetet, med barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan, uppstår handlar det ofta om hur det individuellt anpassade 

stödet ska planeras och läggas upp. I grundskolan däremot anser lärarna att det är 

svårt att bedriva en väl fungerande integrerad undervisning i klassrummet och ingen 

av de intervjuade lärarna talade om att anpassa klassrumsmiljön efter de integrerade 

eleverna.    

 

I grundskolan ser lärarna som tidigare nämnts större problem med att undervisa de 

särskoleintegrerade eleverna tillsammans med kamraterna i klassrummet. Alla de 

intervjuade lärarna arbetar mycket med de integrerade eleverna i mindre grupper 

eller enskilt. Framförallt beror det på att eleverna ofta har koncentrationssvårigheter, 

behöver mycket hjälp eller håller på med uppgifter som skiljer sig väldigt mycket 

från klassens. De särskoleintegrerade eleverna försvinner lätt i en stor klass. 

Karlsudd (2002) anser att det är viktigt att särskoleintegrerade elever som placeras 

tillsammans i en vanlig klass inte får namn som ”lilla gruppen” eller liknande, 

eftersom det då skiljer ut dem från resten av eleverna. Om det bara finns en 

integrerad elev i en klass eller årskurs innebär arbetet utanför klassrummet dels att 

det blir ensamt, dels mindre lärarledd undervisning eftersom arbetet ofta sker 

tillsammans med en assistent. Tideman m.fl. (2005) tar upp det här som ett problem 

med integrering. De skriver att integrering kan leda till ensamhet och isolering och 

att elever i behov av särskilt stöd kan bli mer segregerade i ett vanligt klassrum än i 

en specialklass. Genom intervjuerna framkom att man faktiskt redan i förskolan 

ibland särskiljer barn i behov av särskilt stöd från den ordinarie verksamheten för att 

de ska kunna få sin speciella träning enskilt. Hellström (1993) skriver att det är bra 

om barnets speciella stöd kan integreras i förskolans ordinarie aktiviteter så långt 

som möjligt och förutsatt att intresse och kompetens finns hos pedagogerna brukar 

det också gå att genomföra. Hur mycket av barnets speciella stöd som kan integreras 

i den ordinarie verksamheten är förmodligen också beroende av vilken typ av 

funktionsnedsättning eller särskilda behov det har.  

 

Lärarna i grundskolan är medvetna om problemet med att en stor del av de 

integrerade elevernas undervisning bedrivs utanför klassrummet, men tycker i alla 

fall att arbetet fungerade bra. Bara en av de intervjuade lärarna beskrev ett 

integrerande arbete som fungerat bra även i klassrummet. Hon talade då om ett 

samarbete mellan klassläraren och specialpedagogen. De särskoleintegrerade 

eleverna gjorde först så mycket de kunde i klassen. Sedan fick de komma till den 
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”lilla undervisningsgruppen” för att få anpassat material som de därefter kunde 

arbeta vidare med i klassen. Idol (2006) skriver att det är det mest idealiska sättet att 

arbeta med särskoleintegrerade elever på. Brist på resurser på skolorna gör att det 

oftast inte är möjligt. Att undervisa integrerade elever i mindre grupper, ledda av en 

specialpedagog, behöver dock inte vara något negativt. Några av lärarna påpekar i 

intervjuerna att man inte bara kan ”integrera för integreringens skull”. Det viktigaste 

är att man hela tiden utgår från individen och alla passar inte i en stor klass.  

 

Flera av de intervjuade lärarna tar upp att det ibland är svårt att hitta passande 

material till de särskoleintegrerade eleverna, eftersom man vill att de jobbar med 

detsamma som resten av klassen. Detta är dock inte något som man tar upp som ett 

problem i förskolan. Däremot tar pedagogerna i förskolan upp att det i arbetet med 

barn i behov av särskilt stöd är viktigt att ta tillvara på deras intressen i den 

pedagogiska verksamheten för att de ska vilja vara delaktiga. För att få en bättre 

integrerande undervisning i grundskolan kan man, som två av lärarna tar upp, 

använda sig av förskolepedagogik, det vill säga tydliggöra genom att använda alla 

sina sinnen. Man kan också, som Karlsudd (1999) tar upp, förbättra villkoren för de 

särskoleintegrerade eleverna genom att de får delta i positiva aktiviteter. 

Pedagogerna kan med utgångspunkt i de integrerade eleverna planera aktiviteter för 

hela gruppen.  

 

6.2.2 Vikten av samarbete 
I både förskolan och grundskolan tycker pedagogerna att det är mycket viktigt att 

samarbeta kring barnen i behov av särskilt stöd och de integrerade eleverna. 

Karlsudd (1999) skriver att det, för att förbättra villkoren för de integrerade, är 

viktigt att samarbetet, kontakten och informationen med samtliga som finns i barnets 

närhet fungerar bra. Samarbetet ser dock lite olika ut i förskolan och i grundskolan. 

På de båda förskolorna är det alltid en av pedagogerna i personalgruppen som är 

huvudansvarig för barnet i behov av särskilt stöd. Det är enligt Hellström (1993) helt 

rätt att arbeta på det viset. Denna författare skriver att man ska välja den pedagog 

som är mest kompetent och lämpad för uppgiften som huvudansvarig, eftersom 

arbetet innebär mycket föräldrakontakt samt samarbete med habilitering. Den 

huvudansvarige ska dock kunna känna sig uppbackad och ha stöd från sina kollegor. 

De intervjuade förskollärarna poängterar också att de har en väldigt bra 

kommunikation när de gäller de här barnen och att det är allas angelägenhet att 

arbetet ska fungera bra. I grundskolan är inte alltid samarbetet kring de integrerade 

eleverna särskilt stort i arbetslaget. Däremot har klasslärarna alltid ett nära samarbete 

med specialpedagogerna på skolorna. Deras samarbete ser olika ut beroende på hur 

många integrerade elever det finns på skolan och hur organisationen ser ut. Ibland är 

det specialpedagogen som har huvudansvaret för de integrerade eleverna och tar 

fram anpassat material, ibland samarbetar de inne i klassrummet. Oavsett hur 

samarbetet är organiserat är det alltså mycket viktigt.  

 

Samarbetet med skolledningen var inte lika stort, varken i förskolan eller i 

grundskolan. Gemensamt för alla pedagogerna, i båda verksamheterna, var dock att 

de hade ett väldigt stort förtroende för skolledningen. Pedagogerna litade på att de, 

om de var i behov av något, skulle få det. På båda förskolorna har man fått extra 

resurser i form av mindre barngrupper. Både Socialstyrelsen (1997) och Hellström 

(1993) betonar att barn i behov av särskilt stöd är mer beroende än andra barn av 
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goda vuxenrelationer och mycket vuxenkontakt. Det är då viktigt att hålla ner 

barnantalet i förskolan. I grundskolan använder man sig istället ofta av en assistent i 

klassrummet. Alla pedagogerna poängterade att de har fått mycket 

kompetensutveckling, i form av studiedagar och utbildningar, av skolledningen.  

 

Ett annat samarbete som är viktigt är det i övergången från förskola till grundskola. 

En av de intervjuade förskollärarna uttryckte oro inför barnets framtida skolstart. 

Hellström (1993) hävdar att den här oron är vanlig eftersom det i skolans arbetssätt 

inte finns samma möjlighet till individanpassning för barn som behöver särskilt stöd, 

som i förskolan. Med större personaltäthet och friare arbetssätt har förskolan lättare 

att möta barns individuella behov. Genom ett ökat samarbete mellan förskola och 

skola kan man utveckla arbetssättet inom respektive verksamhet och göra 

övergången lättare för barnen. En av de intervjuade lärarna säger dessutom att man 

måste ge barnen och eleverna det stöd de behöver oavsett i vilken verksamhet de 

befinner sig.    

 

6.2.3 Behovet av handledning 
Karlsudd (1999) skriver att för att bättre förstå de integrerade barnens situation är 

kunskap, stöd och handledning viktigt. De pedagoger som upplever att de får 

handledning och stöd samt har en god kontakt med habiliteringen når en högre 

måluppfyllelse. Samtliga intervjuade pedagoger anser också att handledning, i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd och särskoleintegrerade elever, behövs för 

att känna sig trygg i situationen och öka sin kompetens. Att ge personalen en ökad 

kompetens är också, enligt Socialstyrelsen (1997), syftet med handledningen. Den 

ska dessutom skapa en bättre situation för barn i behov av särskilt stöd genom att 

hjälp personalen med de svårigheter de upplever med de här barnen. Rakstang Eck & 

Rognhaug (1995) skriver att man ofta betraktar en samtalspartner som någon som 

delar ansvaret för ett visst barn. Enligt dem upplevs också handledning som en 

avlastning, trots att tar tid och inte alls minskar arbetet med barnet. Men 

handledningen ser också den olika ut beroende på om man arbetar i förskolan eller i 

grundskolan. De båda intervjuade förskollärarna berättar att handledningen, i arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd, sker kontinuerligt och både i form av observation 

och av samtal. Lärarna i grundskolan säger att handledningen kan se väldigt olika ut 

beroende på vad man arbetar med för några elever. Gemensamt för lärarna är att 

deras handledning enbart handlar om samtal.  

 

6.3 Barnens och elevernas relationer till kamraterna i gruppen 

Gemensamt för samtliga av de intervjuade pedagogerna är att de tycker att det finns 

en väldigt stor acceptans hos barnen och eleverna när det gäller barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan och särskoleintegrerade elever i grundskolan. Ytterhus 

(2003) hävdar att det är den delvis påtvingade närheten som barnen har till varandra 

som gör att de utvecklar en så stor tolerans och solidaritet med varandra, vare sig det 

handlar om ”annorlunda” barn eller inte. Däremot varierar de integrerade barnens 

och elevernas sociala delaktighet både i förskolan och i grundskolan. Hellström 

(1993) hävdar att pedagogernas ledning av gruppen har stor betydelse, då det i icke 

vuxenstyrda grupper ofta uppstår konflikter och toleransen för avvikande barn blir 

sämre.  En av förskollärarna anser att barnet i behov av särskilt stöd är lika delaktigt i 

leken som de andra barnen, även fast det för detta barnet har tagit längre tid att bli 
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delaktig. Den andra förskolläraren tycker inte att barnet hon arbetar med är med i 

leken på samma sätt som de övriga i gruppen. Hon tror att det beror på det här 

barnets funktionsnedsättning. Hellström (1993) skriver att man måste vara realistisk 

då det gäller en del barn med funktionsnedsättningar. En del av dessa blir ofta 

utanför gruppen och kan inte delta på lika villkor i aktiviteter. Huvudsaken är då att 

de utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, blir socialt delaktiga och i alla fall 

accepterade i gruppen. Genom intervjuerna i förskolan kom det också fram en teori 

om att barn i behov av särskilt stöd blir mer delaktiga i gruppen om de inte har någon 

assistent. Hellström (1993) skriver också att behovet av att skapa särskild mindre 

grupper eller ta in assistenter till enskilda barn blir mindre om den generella 

verksamheten fungerar bra.    

 

Ingelman (2006) anser att i en integrerad skola ska den sociala samvaron prioriteras 

högt och skillnaden mellan barn accepteras. Men i grundskolan är det bara en av de 

intervjuade lärarna som anser att den särskoleintegrerade eleven fungerar bra i 

relationen till klasskamraterna. De andra lärarna tycker att de integrerade eleverna 

hamnar utanför gruppen. Enligt dem ökar det sociala glappet ju högre upp i åldrarna 

barnen kommer. En av lärarna säger att ingen i klassen behandlar de integrerade 

eleverna illa, men de har heller inga positiva relationer till de andra eleverna. En 

annan lärare säger att om eleven är den enda integrerade i en klass eller årskurs, kan 

den ha svårt att få kompisar som är på samma nivå. Det finns då ingen i samma ålder 

att identifiera sig med. De andra eleverna kan vara väldigt förstående, men ofta 

behandlar de den integrerade eleven som ett yngre syskon. Nordström (2002) skriver 

att det i takt med att barnen blir äldre uppstår sprickor i kontakten mellan dem med 

funktionsnedsättningar och deras klasskamrater. Utanförskapet grundas ofta redan i 

tidigare år och med stigande ålder kommer ofta en brytning i elva-tolvårsåldern. 

Pojkar med funktionsnedsättning har ofta kvar sina jämnåriga eller yngre 

klasskamrater längre än vad flickor har. Genom intervjuerna framgår det alltså att 

nackdelar och problem när det gäller särskoleintegrering ofta dyker upp när det gäller 

den sociala samvaron i klassen. Något som kan bidra till de integrerade elevernas 

utanförskap är, enligt några av de intervjuade lärarna, att de har svårt att läsa av det 

sociala samspelet med andra elever. De förstår ofta inte att man behöver uppföra sig 

på olika sätt i olika sammanhang och de kan behöva hjälp med vad som är rätt eller 

fel. Andersson (1996) anser att det, om en elevs beteende upplevs som annorlunda 

eller avvikande, är viktigt att ta upp och förklara det för de andra eleverna. Det har 

stor betydelse i formandet av ett socialt klimat där målet är samarbete, hjälpsamhet, 

hänsyn, acceptans och respekt för olikheter. 

 

Man kan också se på de integrerade barnens sociala samvaro, i förskolan och i 

grundskolan, utifrån Goffmans (1972) stigmateori. Genom intervjuerna kom det, som 

tidigare diskuterats, fram att dessa barn ofta har någon mindre önskvärd egenskap 

som gör att de inte kan vinna fullt socialt erkännande i gruppen. Med andra ord 

besitter barnen i behov av särskilt stöd och de särskoleintegrerade eleverna ett 

stigma. De skiljer sig från de andra kamraterna i gruppen och kan ses som utstötta. 

Det är som sagt inte alla barnens egenskaper som berörs av detta, utan bara de som 

inte passar in i de andras mönster för hur en gruppmedlem ska vara. Ibland finns det 

bara ett integrerat barn i en grupp eller klass. Det är ändå inte säkert att det här barnet 

förstår att det är det som är stigmatiserat. Barnet kan se sig själv som fullt normalt 

och klasskamraterna som mindre normala människor. Hur det än är blir det 

integrerade barnet, på grund av sitt stigma, utanför. Vad de andra i gruppen än säger 
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accepterar de inte det här barnet fullt ut och de är inte beredda att umgås med honom 

eller henne på lika villkor. På grund av den här insikten söker sig medlemmar av en 

viss stigmakategori ofta till varandra för att bilda små grupper. Stigmateorin stärker 

inte direkt tilltron till en skola för alla och individualintegrering av särskoleelever. 

Ser man till den här teorin är kanske gruppintegrering, lokalintegrering eller 

funktionell integrering att förespråka. Då får även elever med särskilda behov 

möjlighet att känna tillhörighet med klasskamrater och vara en del i en 

gruppgemenskap.  

 

6.4 Mina slutsatser 

Jag ville, genom mitt examensarbete, undersöka hur pedagoger i förskolan och i 

grundskolan ser på begreppet integrering. Dessutom ville jag ta reda på hur det 

integrerande arbetet ser ut i de respektive verksamheterna och även hur den sociala 

samvaron ser ut för barn i behov av särskilt stöd och särskoleintegrerade elever. Jag 

tycker också att jag har fått svar på detta. Genom intervjuerna med pedagogerna kom 

det fram att de alla såg på integrering som något positivt, trots att arbetet inte flöt på 

helt problemfritt. Redan i förskolan kan man se en tendens till att särskilja barn i 

behov av särskilt stöd för att de ska kunna få sin individuella hjälp. Den här 

segregeringen från resten av gruppen eller klassen verkar sedan öka i takt med att 

barnet kommer upp i årskurserna. De får allt jobbigare att arbeta tillsammans i 

klassen och deras skoltid kan, om de är ensamma integrerade i en årskurs, bli rätt så 

ensam. Vad som kallas integrering blir i mina ögon istället en segregerande 

undervisning och det är inte självklart att den hela tiden leds av lärare. En del 

integrerade elever får arbeta utanför klassrummet tillsammans med en assistent. 

Situationen verkar vara bättre då en grupp särskoleelever är integrerade i samma 

klass. Även fast större delen av undervisningen också då bedrivs utanför 

klassrummet verkar den vara bättre organiserad och framförallt är den lärarledd. Den 

bästa lösningen skulle ju självklart vara att alltid kunna ha en specialpedagog till 

hjälp i klassrummet, men på grund av skolans resurser är det inte möjligt. Jag tror att 

det är viktigt att hela tiden ha en medveten planering för barnen i behov av särskilt 

stöd och de särskoleintegrerade eleverna. Med utgångspunkt i vad övriga gruppen 

eller klassen ska göra planera även för dessa barn och elever och hitta strategier för 

att alla elever ska kunna delta på sina egna villkor så långt det är möjligt.   

 

De integrerade barnens och elevernas relationer till kamraterna i gruppen eller 

klassen kan, enligt pedagogerna, vara ett ännu större problem än 

undervisningssituationen. Det ska poängteras att detta inte uppfattades som ett 

problem av alla pedagogerna. Även när det gällde den sociala samvaron verkar det 

vara ett problem som ökar i takt med att barnen blir äldre. Detta visar även tidigare 

forskning. Som tidigare nämnts i diskussionen tar Nordström (2002) upp att i takt 

med att barnen blir äldre ökar glappet mellan barnen med funktionsnedsättningar och 

deras klasskamrater. Pijl, Frostad & Flem (2008) skriver också att undersökningar 

har visat att integrerade elever har svårt att skapa bra relationer till sina 

klasskamrater. De går dock ett steg längre och kopplar detta till elevernas 

prestationer i undervisningen. Många särskoleintegrerade elever är mindre populära, 

har färre vänner och deltar mer sällan i gruppaktiviteter. Detta gör att de känner sig 

ensamma och avvisade. De känner ingen tillhörighet i skolan, vilket leder till 

försämrad motivation och som sagt sämre prestationer i undervisningen. För att 

hindra segregeringen av de särskoleintegrerade eleverna kan man som Karlsudd 
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(1999) skriver, med utgångspunkt från dessa elever planera aktiviteter för hela 

gruppen. Det kan vara aktiviteter både i undervisningen och för att främja goda 

relationer mellan alla eleverna i klassen. Vid vissa tillfällen kanske man till exempel 

kan ordna styrda rastaktiviteter för att alla elever ska få möjlighet att ingå i 

gemenskapen.      

 

Både i förskolan och i grundskolan anser pedagogerna att det är en stor vinst för de 

övriga barnen att få lära känna barn och elever i behov av särskilt stöd. Det ökar 

acceptansen för människor som är annorlunda och det blir också något naturligt. Om 

man i vuxen ålder ska kunna samarbeta ute i samhället måste man ju också kunna 

mötas som barn. Flera integrerade barn och elever utvecklas förmodligen också mer 

bland vanliga barn i grundskolan än vad de kanske hade gjort i särskolan.  

 

Jag tror att man måste se på integrering på samma sätt som man ser på allt annat i 

skolan. Vad som är helt fel för en elev kanske passar perfekt för en annan.                              
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BILAGA 1 

 

Intervjufrågor grundskola  
 

Integrering av särskoleelever i grundskolan. 

 

1. Hur tycker ni att arbetet med integrerade elever fungerar för er? 

(Varför?) 

 

2. Får ni någon handledning i ert arbete? 

(Hur ser den i så fall ut?) 

 

3. Hur är samarbetet i arbetslaget? 

(Hur skulle du önska att det såg ut?) 

 

4. Vad får ni för uppbackning ifrån skolledningen gällande integrering? 

(Vad skulle du vilja ha för stöd från dem?) 

 

5. Hur fungerar den integrerade eleven socialt i klassen? 

(Vad är det som fungerar bra?) 

(Vad fungerar mindre bra?) 

 

6. Hur upplever ni att det fungerar för eleven i undervisningen? 

 

7. Hur jobbar ni för att anpassa undervisningen efter den integrerade eleven? 

 

(Upplever ni att det fungerar?) 

 

8. När stöter ni på problem? 

 

9. Vad anser du är de största fördelarna med att integrera särskoleelever i 

vanliga klasser? Nackdelar? 

 

10. (Hur har övergången från förskola till skola sett ut för de här eleverna?)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Intervjufrågor förskola 
 

Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. 

 

1. Hur tycker ni att arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar för er? 

(Varför?) 

 

2. Får ni någon handledning i ert arbete? 

(Hur ser den i så fall ut?) 

 

3. Hur är samarbetet i personalgruppen kring de här barnen? 

(Hur skulle du önska att det såg ut?) 

 

4. Vad får ni för uppbackning ifrån skolledningen gällande integrering? 

(Vad skulle du vilja ha för stöd från dem?) 

 

5. Hur fungerar de här barnen socialt i gruppen? 

(Vad är det som fungerar bra?) 

(Vad fungerar mindre bra?) 

 

6. Hur upplever ni att det fungerar för barnet i den pedagogiska verksamheten? 

 

7. Hur jobbar ni för att anpassa verksamheten/miljön efter barn i behov av 

särskilt stöd? 

 

(Upplever ni att det fungerar?) 

 

8. När stöter ni på problem? 

 

9. Vad anser du är de största fördelarna med att ha barn i behov av särskilt stöd 

integrerade i barngruppen? Nackdelar? 

 

10. Hur ser övergången från förskola till förskoleklass och skola ut för barn i 

behov av särskilt stöd? Lägger man extra resurser på de här barnen? 

 

 


