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SAMMANFATTNING 

 

Under det senaste decenniet har det skrivits och diskuterats väldigt mycket om integrering av 

grundsärskoleelever i grundskolan. Eftersom detta varit ett högaktuellt ämne i många år blev 

vi uppmärksamma och nyfikna på vad lärare och pedagoger anser om en integrerad skolmiljö. 

Vårt syfte med uppsatsen har varit att försöka klarlägga effekterna av en integrering mellan 

grundskolan och grundsärskolan. Vi har tittat på vad forskning och vad skollag och läroplan 

menar och anser om en skola för alla där integrering äger rum. För att se hur det ser ut i 

verkligheten har vi gjort en intervjuundersökning i tre kommuner, på en skola i vardera av de 

tre kommunerna. För att kunna få fram något resultat ställde vi frågorna 

 

1. Hur tolkar de tillfrågade rektorerna begreppet integrering? 

2. Hur ser lärare och rektorer på integrering mellan grundskola och grundsärskola och 

hur skulle den kunna utformas? 

3. Vad anser lärare och rektorer om elevers sociala gemenskap i en integrerad skolmiljö? 

 
I analysen har vi jämfört de svar vi fått från pedagogerna och rektorerna med litteraturen, vi 

kan konstatera att det ser väldigt olika ut i verkligheten mot hur litteraturen har beskrivit 

integrering, och en skola för alla. I de skolor vi genomfört intervjuerna har de delvis 

integrering eller ingen integrering alls, vilket gav oss olika tolkningar på begreppet 

integrering. Efter analysen gjorde vi slutligen en slutdiskussion där vi beskriver vår syn och 

ställning kring integrering samt vad vi har kunnat utläsa i jämförelsen i analysen, vi har fått 

många intressanta synvinklar på hur en integrering äger rum. Utifrån vår studie kan vi 

konstatera att integrering är ett väldigt svårtolkat begrepp och att man i många avseende kallar 

det för inkludering inom skolvärlden istället.  

Det har varit ett nöje att få höra de intervjuades svar och egna tolkningar. Som vi kan se det är 

integrering en ofullgången process som kommer att ta år innan den uppnås. Därför gav denna 

studie oss en mycket bra infallsvinkel på hur det ser ut i dagens skola och vad som anses 

kunna bli bättre.  
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Under det senaste decenniet har det skrivits och diskuterats väldigt mycket om integrering av 

grundsärskoleelever i grundskolan. Eftersom detta varit ett högaktuellt ämne i många år blev 

vi uppmärksamma och nyfikna på vad lärare och pedagoger anser om en integrerad skolmiljö. 

Det tycks idag finnas bland lärare och pedagoger viss oenighet och motsättningar kring frågan 

integrering. Hur lärare till individintegrerade elever ser på skolans funktion och mål är 

naturligtvis av avgörande betydelse för hur dessa elever lyckas i sin integrerade situation. 

Enligt Rabe & Hill (1990, s 13) händer ibland  

 
Att elever som integrerats ofta har fått delta på andras villkor i den mån de kunnat, utan att 

några speciella överväganden eller förändringar i verksamheten gjorts. Alltså tycks det inte 

behöva påpekas att om en integrering ska gynna eleven, måste en planering anpassas utifrån 

varje elevs förutsättningar.  
 

Vi kommer att använda oss av Lpo 94 och skollagen i denna uppsats för att få ett bredare 

perspektiv på skolornas uppgift. I dagens läroplan Lpo�94 läggs tyngdpunkten på �eleven i 

centrum�, där det inte bara är elevernas kunskap som ska integreras utan även lärarens sätt att 

anpassa sin arbetssituation. I Sverige är det staten som styr skolan genom skollagen, samt 

läroplanen och kursplaner. Vi har alla skolplikt när vi är mellan 7-16 år, oavsett vilken 

bakgrund vi har. Oavsett om vi går på privatskola, grundskola eller grundsärskola måste vi 

läsa alla ämnen när vi är mellan 7- 16 år gamla. Det var år 1842 som den obligatoriska 

folkskolan bildades, och folkskoleinspektörer samt 20 skolinspektörer anställdes där var 

grunden för en likvärdig skola var lagd. (Rydman, 2000).  

 

I slutet av 60-talet talades det mycket om jämställdhet, elevinflytande och elevdemokrati. I 

och med Lgr 69 slog idén om en enhetsskola igenom. Redan från År 1 i grundskolan skulle 

eleverna lära sig ta ansvar och del av sin skolgång. I och med Lgr 80 lyftes de sociala målen 

framför kunskapsmålen. Flera SIA � propositioner som gjordes under 70 � talet låg till grund 

för Lgr 80 och det var nu viktigt med personlighetsutveckling för eleverna. Skolan skulle se 

till att eleverna formades för att klara sig i samhället. Jämför 80 � talet med 60 � och 70 � 

talen så är 80 � talet en dyster period för skolan, då började den ekonomiska nedrustningen 

inom skolan och fortsatte under hela 90 � talet. Även nu under 2000 � talet har 

besparningarna fortsatt. Under 89 � 91 startades en kommitté som skrev Lpo 94 och 
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utformade ett nytt utvärderingssystem. Skolverkets roll är inte längre att gå ut och berätta vad 

och hur det ska gå till i skolan, utan finns där för att tala om vilka resultat som ska uppnås. 

(Ljunghill, 1995).  

 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att klarlägga effekterna av integrering av grundsärskoleelever 

i grundskolan. Vi har valt att begränsa undersökningen till att omfatta enbart de synvinklar av 

integreringen som har att göra med dessa elevers sociala utveckling och status i grundskolan. 

Integreringen har lyfts fram i diskussioner och debatter om den ska finnas till eller inte i 

skolan. Vi vill se hur de tillfrågade intervjupersonerna som medverkar i vår 

intervjuundersökning ser på integrering mellan grundskolan och grundsärskolan. Med detta 

vill vi få fram vilka för- och nackdelar det kan finnas med en integration mellan dessa två 

grundskolor.  

 

1.3 Frågeställningar  

1. Hur tolkar de tillfrågade rektorerna begreppet integrering? 

2. Hur ser lärare och rektorer på integrering mellan grundskola och grundsärskola och 

hur skulle den kunna utformas? 

3. Vad anser lärare och rektorer om elevers sociala gemenskap i en integrerad skolmiljö? 

 

 

Integrering är ett aktuellt begrepp inom skolvärlden som diskuteras utifrån en skola för alla. 

Det innebär att alla elever oavsett bakgrund har samma rätt till utbildning och att få gå i en 

och samma skola. Eftersom begreppet en skola för alla är så pass brett och i många avseenden 

svårtolkat kommer vi att belysa det kortfattat för att sedan gå in på vår studie om integrering.  
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2 EN SKOLA FÖR ALLA 

I detta avsnitt kommer vi kortfattat att redogöra för vad forskning säger om en skola för alla. 

 

 Var eleverna bor eller var de kommer ifrån innan de började i skolan har ingen 

betydelse, alla har rätt till att gå i närliggande skola. Skolan ska vara en spegel mot samhället 

och i takt med att samhället förändras borde skolorna också göra det. Om skolan är en spegel 

mot samhället borde inte skolan ha den uppdelningen som den har idag. Alla barn borde 

kunna gå i en och samma skola, alla borde jobba för att barnen, eleverna, ska lära sig att visa 

respekt, hänsyn och vördnad mot andra människor som inte är helt lika dem själva. Alla 

elever har rätt till att vara med och påverka den egna planeringen, men i de flesta skolorna är 

det väldigt styrt ifrån lärarna. Skulle det bli en inkludering mellan grund- och grundsärskolan 

måste den egna planeringen utvecklas betydligt för att eleverna ska kunna utvecklas i sin egen 

takt. Eleverna ska också uppmuntras till att ta ett större ansvar och öka sitt inflytande över 

utbildningen. Alla människor har olika behov vid olika tidpunkter i livet därför borde 

utbildningen läggas upp efter mognadsnivå och inte efter åldersnivån. För att skapa en skola 

för alla måste vi se över alla skolformer som finns idag. Ett eget val av skola kan vara till 

fördel för vissa elevers behov och engagemang ifrån alla inblandade parter. (Rydman, 2000) 

 

Enligt Peder Haug (1998) ska man bryta mönster som åtgärd för att en grupp inte ska bli 

underordnad en annan. Att en grupp utpekas som en tydlig avvikare gör att de då blir 

automatiskt utstötta av de andra. Haug menar att skolan inte skall ge kompensation och hjälpa 

till för att få avvikare, utan skolan ska använda sig av och finna lösningar med de resurser 

som den egentligen har. Samt att skolan ska våga ta för sig mer och ta del av den heterogenitet 

och pluralism som menas med �en skola för alla�. I det demokratiska deltagarperspektivet 

menas att alla elever oavsett förutsättningar ska rymmas i en och samma skola, ingen 

specialundervisning eller mindre grupper ska finnas utan alla ska enligt denna teori kunna 

rymmas i en och samma klass och accepteras och respekteras av varandra. Skolan ska enligt 

Haug skapa åtgärder som grundas på respekt och olika behov inom de olika 

ämneskategorierna.  Om alla är med på detta mål då kan skolan uppnå en gemenskap, så att 

alla blir accepterade för dess olikheter och behov. 

 

I SOU 2003:35 ställs frågan vad menas med en skola för alla? De säger även här att 

begreppet har förklarats på olika sätt i olika dokument. Ideologin bakom en skola för alla 

grundades och tog sin fart i början av 1960- talet. Redan då började man diskutera om 
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integrering, detta gällde elever med olika funktionshinder och att de inte skulle vara 

separerade ifrån andra elever. SOU:s direktiv på detta är att inga elever ska särskiljas från 

övriga elever, de lägger sin grund i regeringens utvecklingsplan för förskolan, skolan och 

vuxenutbildning 1996 (SOU 2003:35).  

 
En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla 
elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som 
tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika 
bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det 
moderna samhället och delta i förändringar av detta samhälle. (SOU 2003:35, sid. 21). 

 

Här kan man snegla tillbaka på det som Haug påvisar i tidigare stycke om att alla elever 

oavsett bakgrund ska gå inom ramen för en och samma klass, utan att utpekas som avvikare. 

Att skolan har det största ansvar för att se till att detta inte sker, och har all resurs för att få det 

till en fungerande miljö. Som Regeringen skivelse påvisar i citatet så är en skola för alla, att 

man som handikappad ska undervisas i en �vanlig� klass, där man har chansen till att 

utvecklas till ett fullständigt liv i samhället och att man har chansen att bli bemött och sedd 

utan fördomar. 
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3 INTEGRERING OCH INTEGRATION 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för begreppet integrering. Integrering är ett väldigt 

grundläggande begrepp som i många avseenden är svårtolkat. Vi börjar med en förklaring av 

begreppet integrering för att sedan lägga fram forskares syn på begreppet.  

3.1 Integrering � integration �Begrepp med många innebörder 

Integrering och integration används i olika sammanhang och har därför många olika 

innebörder. Integrationsutredningen har gjort en analys av begreppet integrering i sitt 

delbetänkande �Handikappad, Integrerad, Normaliserad, Utvärderad� (SOU1980:34).  

Begreppet integration innefattar gemenskap, delaktighet, ömsesidighet och kommunikation. 

SOU�utredningen menar att integrering är ett åtagande av alla individer och att detta skall 

leda till förändring för alla, där en integrering äger rum. Det framkommer också att det skiljs 

på begreppen integrering och integration, dessa två begrepp ges olika innebörder. Med 

integrering menas att processen leds fram till integration, det vill säga att integrering är en 

ofullgången process som genom olika nivåer leder till en integration (SOU 2003:35). 

3.2 Olika former av integrering 

Peder Haug beskriver två sätt att se på integrering, dessa betecknar han som segregerande 

respektive inkluderande integrering. Genom dessa två begrepp beskrivs det hur situationen ser 

ut i praktiken idag. Han menar att man får fram nyanser på hur integreringen faller ut, dessa 

riktningar bygger på värdegrund, ideologi, kunskapssyn och målsättning. En segregerad 

integrering innebär att man försöker skapa en optimal miljö för eleven. Med detta menas att 

eleven finns i klassen men behöver hjälp för att passa in som helhet, detta kan ske på så sätt 

att eleven får specialundervisning utanför klassen i en mindre grupp eller på grundsärskolan. 

Meningen med detta är att anpassa eleven i skolan och i samhället. En inkluderad integrering 

menar att alla elever får sin undervisning i klassen och dess gemenskap. Ingen får flyttas ut ur 

klassen som en tillfällig lösning utan all undervisning sker inom klassens ram. Detta bedöms 

som rättvist för eleverna att oavsett förmåga och förutsättning kunna delta i gemenskapen, 

grunden till detta är att barn med olika förutsättningar och förmåga skall fungera tillsammans 

i ett samhälle. Haug anser att det krävs att synsättet och toleransen mot olikheter är en 

förmåga för att den normala variationen av olikheter accepteras. Utmaningen är att göra 

skolan i stånd att omfatta alla barn. En central fråga som Haug lägger fram i sin bok, är om 

eleven skall anpassas till skolan eller skolan ska anpassas till eleven? (Haug, 1998). 
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Peder Haug står för ett av de mest omtalade demokratiska deltagarperspektiven. Enligt 

hans teorier säger sig skolan vara �en skola för alla�, en inkluderad skola. Med detta menas att 

en inkluderad skola d v s �en skola för alla� konkret ska betyda att alla barn ska kunna gå i en 

och samma skola, att alla ska ha samma möjligheter till att vara med och bestämma och ta 

beslut. Samt att alla elever ska få den möjlighet till undervisning så att de kan gå inom ramen 

för en och samma klass, de ska få känna den gemenskapen en klass har eftersom de till slut 

ska ut och leva i ett och samma samhälle (Haug, 1998). 

 

I SOU 2003:35 beskrivs fyra olika former av integrering, fysisk, funktionell, social samt 

samhällelig integrering. 

• Fysisk integrering � ett närmande mellan personer med och utan utvecklingsstörning. I 

skolsammanhang menar han att innebörden med detta begrepp är att grundsärskoleklasser 

finns i lokaler som är integrerade i grundskolan. 

• Funktionell integrering � lokaler, utrustning och personal samutnyttjas. Med detta menas 

att exempelvis grundskolan och grundsärskolans elever har gymnastikundervisning 

tillsammans. 

• Social integrering � med social integrering menas att man ingår i en gruppgemenskap och 

har regelbunden kontakt med andra utan utvecklingsstörning. På så vis känner man sig 

som en naturlig del i gruppen. 

• Samhällelig integrering � menas att man som vuxen har tillgång till resurser som andra. 

Samt att man har möjlighet att påverka sin egen situation. Man har ett arbete och ingår i 

en social grupp.  

I forskningsrapporter framstår ofta begreppet integrering som en process på individnivå, 

fokusen blir på vad som händer kring den enskilde eleven och inte så mycket på vad som sker 

i klassen. Detta är emellertid av betydelse för hur en integrering faller ut och hur 

anpassningen och förändringen kan ske för hela klassen. Med detta menas att det inte är 

meningen att en elev skall anpassas till en redan formad klass, men det är inte heller så att 

man som klass skall anpassas till en elev. Klassen har en ömsesidig anpassning där var och en 

har ett eget ansvar. (SOU 2003:35) 

Enligt Emanuelsson (1996) har det i tidigare studier kring integration talats mycket om 

individintegrerade elever, detta kan ses som ett vilseledande begrepp. Han menar att det inte 

handlar om integrering utan om en administrativ placering av en elev. Beteckningen 

integrering av en eller flera elever i en grupp är snarare tecken på isolering, eftersom dessa 
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elever är utpekade att de är avvikande från gruppen. Han fortsätter med att integrering, eller 

individintegrering, är en antydan på missuppfattningar av begreppen eftersom eleverna inte är 

en naturlig del av gruppen utan måste betecknas på ett särskilt vis. Ansvaret läggs på den 

avvikande eleven som skall anpassas till gruppen, och dessa bestämmer villkoren för 

gemenskapen. Detta leder till en segregation och att det sker allt för många integrationsförsök, 

för att uppnå en lyckad integrering skall den kollektiva förmågan fungera och kunskap måste 

finnas. Ordet integrering används i flera olika sammanhang och det är inom skolvärlden något 

som numera används ganska flitigt. Emanuelsson menar att de barn som oftast ska integreras i 

en klass är de barn med behov av särskilt stöd, fast att de redan går i skolan och känner en 

trygghet i sin grupp.  
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4 NATIONELLA DOKUMENT 

Det här avsnittet behandlar de nationella dokument skolan arbetar efter. Vi kommer att börja 

med skollagen för att sedan gå in på läroplanen samt handlingsplanen för handikappolitiken. 

För att ni som läsare ska få en grundsyn på hur skolan bör arbeta utifrån styrdokumenten.  

4.1 Skollagen 1985 

I skollagen står det att alla barn ska ha tillgång till utbildning inom det offentliga skolväsendet 

oavsett var de bor, vilket kön eller vilka sociala och ekonomiska förhållanden familjen har. 

Skolan ska finnas för att förmedla kunskap och färdighet, tillsammans med hemmen ska 

skolan arbeta för att hjälpa eleverna att växa upp till ansvarskännande samhällsmedlemmar 

och medmänniskor. I utbildningen är det viktigt att ta hänsyn till de barn som är i behov av 

särskilt stöd. Det är viktigt att alla som arbetar inom skolan lär eleverna att ta hänsyn för varje 

individs egenvärde, samt att visa respekt för miljön runt omkring sig. Skolan ska arbeta för att 

motverka mobbning och rasism, samt att få en jämställdhet. 

Om ett barn har någon form av utvecklingsstörning och inte kan gå i grundskolan finns 

grundsärskolan. De som är huvudmän i grundsärskolan är kommunerna, men om 

kommunerna en överenskommelse kan ett landsting bli huvudman för en viss del av 

grundsärskolan. De har som uppgift att sätta mål och riktlinjer för utbildningen och dess 

innehåll. I skollagen går det att läsa om utvecklingsstörning och vad som gäller för dessa 

individer, lagen gäller även för dem som fått begåvningsmässiga funktionshinder oavsett 

vilken nivå funktionshindret ligger på. Det kan vara allt från en hjärnskada till personer med 

autism eller autismliknande tillstånd. Det finns bestämmelser om andra särskilda instanser än 

utbildning.1 

Det är viktigt att skolan använder sig av lärare, förskollärare och fritidspedagoger som 

har en utbildning avsett för den undervisningen de har ansvar för, de som ska se till att alla har 

rätt behörighet i skolan är huvudmännen i kommunen och landstinget. Undantag får göras om 

det inte finns någon behörig personal att tillgå på den platsen eller om det finns skäl som 

gynnar eleverna. Den som inte har behörighet inom skolans yrkesorientering får anställas på 

högst ett år i taget, medan de med behörighet har rätt att få anställning utan tidsbegränsning. 

Skolplikten gäller alla barn och ska genomföras i grundskolan, grundsärskolan eller i 

specialskolan. Det går också att genomföra skolplikten i andra former såsom, friskola, 

sameskola eller under särskilda utbildningsformer.2  

                                                
1 Lagen om stöd och service (lag 1993:800) 
2 Lag 1995:1248 
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Om barn inte anses kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål skall de tas emot i 

grundsärskolan annars ska barn i allmänhet tas in i grundskolan. Det är grundsärskolans 

styrelse i hemkommunen som bestämmer om ett barn ska tas in i grundsärskolan under 

skoltiden, det kan även väckas en förfrågan av barnets vårdnadshavare om de vill att barnet 

ska gå i grundsärskolan. Styrelsen har också rätt att bedöma om ett barn klarar av att gå från 

grundsärskolan till grundskolan och det är också styrelsen som tar det sista beslutet om 

övergången. Samma sak gäller för huvudmannen i specialskolan om ett barn anses klara av en 

övergång till grundsärskolan eller grundskolan. Ett barn får under en prövotid på sex månader, 

gå i grundskolan respektive grundsärskolan för att se om barnet klarar av grundskolan eller 

om det behöver vara i grundsärskolan, då måste skolhuvudmännen vara överens och 

vårdnadshavare måste ha lämnat sitt samtycke till prövotiden. Det är under kommuns ansvar 

att alla elever fullföljer sin skolgång i grundskolan eller grundsärskolan, de ska också se till 

att alla barn inom kommunen som är skolpliktiga på ett eller annat sätt fullföljer skolgången i 

en annan föreskriven utbildning om de inte går i grundskolan eller grundsärskolan. Inflytande 

är en viktig del i skolan och eleverna ska ha inflytande över den egna skolgången, inflytandet 

anpassas efter mognad och ålder på eleven. Barn och ungdomar med en utvecklingsstörning 

ska utefter sina egna förutsättningar få en anpassad skolgång som så långt som möjligt är en 

motsvarighet till grundskolan, den utbildningen ska ske i grundsärskolan. Även i 

grundsärskolan ska eleverna ha inflytande över sin skolgång och det inflytandet anpassas efter 

ålder, mognad och deras övriga förutsättningar för sitt handikapp. Om en elev började skolan 

det år den fyllt åtta har eleven rätt att få fortsatt utbildning till årskurs 9 i grundsärskolan.3 De 

ungdomar som fullföljt årskurs 9 har också rätt till fortsatt utbildning ytterligare i ett år i 

årskurs 10 i den obligatoriska särskolan.4  

När kommunen ska bestämma vilken grundsärskola eleven ska gå på ska hänsyn tas till 

vårdnadshavaren önskemål, om det finns fler skolor i samma kommun. Men de övriga 

elevernas önskemål får inte komma i kläm för en enskild elev, det ska heller inte uppstå några 

ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen när en elevplats ska bestämmas. 

Eleverna har rätt till att få så kort skolväg som möjligt för att kunna ta sig till skola utan 

skjuts. Blir det för långt för eleven att ta sig till skolan är det kommunens plikt att ordna 

skolskjuts, det kan bero på hur långt det är till skolan, men också på vilket funktionshinder 

och vilka trafikförhållanden eleven har för att själv kunna ta sig till skolan.  

 

                                                
3 Lag 1997:1212 
4 Lag 1992:598 
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De elever som själva väljer att gå i en annan grundsärskola än den som kommunen 

rekommenderar måste man som vårdnadshavare veta att kommunen inte har något ansvar för 

att ordna skolskjuts. 

Efter det att skolplikten upphör i och med grundsärskolans tionde år har ungdomarna 

rätt till en utbildning i gymnasiesärskolan. Alla kommuner har skyldighet mot ungdomarna 

som gått ut grundsärskolan att erbjuda dem utbildning under fyra år i gymnasiesärskolan, om 

en elev har påbörjat sin utbildning i gymnasiet innan första kalenderhalvåret eleven fyllt 20 år 

har den rätt att fullfölja hela utbildningen. 

4.2 Läroplanen, Lpo �94 
 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpo 94, sid. 

5 kap 1, andra stycket). 

 

Det är viktigt att vi visar eleverna att de alla har en frihet och integritet, samt att alla 

människor har lika värde och att de alla ska behandlas med samma respekt. Skolan har ansvar 

för att målen uppnås i skolan av alla elever och därför kan aldrig utbildningen formas lika för 

alla. Skolan ska vara tydlig när det kommer till vilket innehåll, arbetsform och vilka mål som 

skolan har satt upp för att elever och föräldrar ska kunna vara med och påverka och kunna ta 

del och ha inflytande över skolgången. Eleverna ska få lära sig att ta initiativ och få ansvar, de 

ska få chansen att öka sin förmåga till att jobba självständigt och att lösa problem. Kunskap 

finns i flera former och begreppet är inte entydigt. De fyra Fn är ett återkommande inslag i 

Lpo-94, de står för; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och ska samspela med 

varandra vilket är en förutsättning inom skolans kunskap. Eleverna ska bilda sig och lära sig 

att växa med sina arbetsuppgifter och skolan har som roll att se till att eleverna stimuleras till 

att förkovra sig. Eleverna har rätt att utvecklas och att uppleva erfarenheten över vilken 

tillfredsställelse det kan vara att övervinna de svårigheter de har och se sina egna framsteg. 

I läroplanen finns det flera mål och riktlinjer som skolan ska sätta upp, det gäller bland 

annat i elevers normer och värden, kunskap, ansvar och inflytande samt skola och hem. I 

normer och värden är det viktigt att eleverna lär sig att respektera andra människors värde och 

att de lär sig att ta avstånd från kränkande behandling. För att lära sig att fungera i samhället 

måste eleverna förstå andra människors situationer och känslor. När de kan förstå andra 

människor kan de också lära sig att göra egna ställningstaganden baserade på kunskap och 
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personliga erfarenheter. För att skolan ska kunna lära eleverna att respektera andra människor 

måste skolan arbeta för att utveckla samhörighet utanför elevernas närmsta kompiskrets. 

Genom att minska mobbing och förtryck av individer ska eleverna lära sig att varje enskild 

individ har ett stort värde genom att ha en demokratisk utgångspunkt, på så sätt kan eleverna 

bidra med att få en bättre atmosfär mellan varandra. 

Läroplanen beskriver vilka kunskaper skolan vill att eleverna har när de är klara och det 

finns flera mål inom olika delar av grundskolan. Grundsärskolan, sameskolan och 

träningsskolan skiljer sig från grundskolans punkter. Den största skillnaden är mellan grund-, 

sär- och träningsskolan, där kan det skilja sig på några av punkterna. Det finns mål och 

riktlinjer som gäller för alla skolor. Skolan ska aktivt jobba för att utveckla elevernas vilja för 

att lära sig nya saker och utveckla sitt eget arbete. Varje elev ska känna sig trygg i sin egen 

förmåga för att kunna ta hänsyn till andra elever, samt att lära sig arbeta både självständigt 

och i grupp. På det sättet kan de utveckla sitt språk och även lära sig olika ämnesområden för 

att kunna fungera i ett samhälle. Skolan ska arbeta för att förbättra miljön i klassrummen för 

att eleverna ska kunna utvecklas och lära sig mera på plats. Som läraren måste man vara 

särskilt uppmärksam om några elever är i behov av särskilt stöd. Eleverna måste tidigt lära sig 

att ta ansvar för arbetsmiljön i klassrummet och visa ansvar för sina egna studier. Genom ett 

demokratiskt upplägg utvecklar eleverna olika arbetssätt och kan allt eftersom få ett större 

inflytande över klassrumsmiljön och utbildningen. Som elev måste man vilja ha mer 

inflytande och ta ett större ansvar i skolan när det gäller den fysiska, sociala och den kulturella 

miljön. För att inte föräldrarna ska hamna utanför är det viktigt att skolan har ett bra 

samarbete med hemmen, tillsammans skall man utveckla verksamheten och innehållet för att 

göra det så innehållsrikt för eleverna som möjligt.  

4.3 Regeringens nationella handlingsplan för handikappolitiken 

För att uppnå FN:s standardregler har Sveriges regering tagit fram �Propositionen från patient 

till medborgare � en nationell handlingsplan för handikappade�.5 I denna uttalas det att 

handikappolitikens arbete särskilt skall vara inriktat på att se till att barn med funktionshinder 

skall ha möjlighet att bo hos sina föräldrar eller i närheten av dem och gå i en skola i närhet 

till hemmet.

                                                
5 Prop 1999/2000:70 
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5 INTERNATIONELLA DOKUMENT 

Utifrån föregående avsnitt har vi valt att använda oss av de internationella dokument som 

förespråkar barns rätt till likvärdig skolgång. Sverige har på flera sätt förankrat sina 

styrdokument utifrån de internationella dokument som finns idag.  

 

Den internationella konventionen är en överenskommelse för de länder som har 

undertecknat dessa och de är bindande, men självklart finna det möjlighet att reservera sig 

mot vissa delar i konventionen om detta inte går att acceptera. En deklaration är ett uttryck för 

mötesdeltagarnas åsikter eller uppfattning i en fråga, deklarationer har en mer politisk än 

rättslig betydelse. Inget land är tvingat att följa en deklaration (SOU 2003:35).  

 

5.1 FN: s standardregler 

År 1982 antog FN:s generalförsamling världsaktionsprogrammet för handikappade de ägnade 

ett årtionde till handikappfrågorna. I samband med detta drev Sverige frågan om att förbereda 

en konvention om handikappades rättigheter. FN:s ekonomiska och sociala råd fick istället i 

uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som hade som uppgift att ta fram standardregler. Syftet var 

att tillförstärka funktionshindrade barn och ungdomars jämlikhet och delaktighet i samhället. 

Dessa standardregler antogs av generalförsamlingen december 1993, reglerna är 22 stycken 

och där finns ett antal huvudområden angivna, däribland utbildning. De här reglerna kan i 

grund såväl politiskt som moraliskt anses som den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna och barnkonventionen. I FN:s standardregler, regel nummer sex slås bland annat 

fast att det är staterna som bör vidgå principen om likvärdig utbildning för alla elever oavsett 

handikapp, staten ska också se till att utbildningen är en integrerad del i den ordinarie skolan. 

En sådan undervisning kan övervägas när skolsystemet inte kan tillgodose undervisning för 

alla elever med funktionshinder. En dylik specialundervisning skall vara förberedande så att 

eleven kan återgå till det ordinarie skolsystemet. För att lyckas med denna process bör staten 

ha en klart uttalad policy, denna ska vara förstådd och accepterad av utbildningsväsendet och 

samhället för övrigt. Skolan måste se till att flexibiliteten finns där och att utbyggnaden och 

anpassningen av läroplanen kan ske, samt att undervisningsmaterialet som finns är av god 

kvalitet, det vill säga att det ska finnas utbildade lärare och stödlärare. Standardreglerna är ej 

juridiskt bindande, men de är avsedda att vara normbindande. Detta innebär att det krävs ett 

moraliskt och politiskt ställningstagande samt åtagande från staten så att samhället kan 

anpassas till människor med funktionshinder (SOU 2003:35). 
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5.2 FN:s barnkonvention 

FN: s generalförsamling tog beslut om barnkonventionen 1989 men den trädde i kraft året 

efter. Konventionen har godkänts av nästan alla länder, även Sverige. Den bärande delen i 

barnkonventionen är principen om barns bästa. För första gången har barn och ungdomars 

rättigheter samlats i ett dokument, det är även första gången som ett internationellt dokument 

om mänskliga rättigheter tar med handikappade och räknar upp dem som en av grunderna för 

icke�diskriminering. Konventionen tar upp viktiga aspekter om att barn med handikapp ska få 

tillgång till en bra utbildning och undervisning, sjukvård och habilitering samt förbereda dem 

att i största mån kunna integreras i samhället och arbetslivet.  

5.3 Salamanca-deklarationen 1997 

Salamanca-deklarationen antogs 1994 i en världskonferens om specialundervisning. Under 

konferensen som anordnades av den Spanska regeringen och i samarbete med UNESCO, var 

ett nittiotal länder närvarande. Tyngdpunktens las på principen att barn i behov av särskilt 

stöd skall undervisas inom det ordinarie skolväsendet. Konventionen anmodar också att alla 

länder skall i lagstiftning eller i riktlinjer stadsfästa principen om vad en integrerad 

undervisning innebär. Alla barn och ungdomar inom den ordinarie skolan skall undervisas i 

�vanliga� klasser, om det inte finns rimliga skäl till att undervisningen måste ske på annat sätt. 

Deklarationen menar att undervisningens områden bör återspegla sig i en tendens som 

samhället bör göra. Undersökningar som gjorts inom den reguljära skolan visar att de barn i 

behov av särskilt stöd som integreras i den �vanliga� skolan, bäst uppnår de inlärningsresultat 

och känner en bättre samhörighet i samhället. De menar att om en integrering skall 

genomföras krävs hårt arbete och samordning, inte bara av lärarna och skolans personal utan 

även av kamrater, föräldrar och andra frivilliga. 

Enligt Salamanca-deklarationen är den grundläggande principen för den integrerade 

skolan, att alla barn när som helst skall kunna undervisas tillsammans. De menar att skolan 

ska kunna bortse från de svårigheter och skillnader som eleverna har. Deklarationen beskriver 

en integrerad skola som att skolan ska tillgodose elevers olika behov och ge utrymme för 

olika inlärningsmetoder för att kunna ge en kvalitativt bra undervisning i skolan. Det ska 

finnas lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar tillsammans med bra pedagogiska metoder 

och resursanvändning. Det är också viktigt att kunna samarbeta med lokalsamhället. Inom de 

integrerade skolorna skall alla de barn som är i behov av särskilt stöd få allt det stöd och hjälp 

de behöver för att de ska kunna undervisas på ett bra sätt. Vidare står det att en integrering i 

skolan är det effektivaste sättet att bygga upp en gemenskap mellan barn i behov av särskilt 



INTERNATIONELLA DOKUMENT 

 

 - 15 - 

stöd och dess skolkamrater. Deklarationen påvisar att de barn som sänds i väg till särskilda 

skolor � eller placeras i specialundervisningsklasser bör vara en undantagslösning, och endast 

ske i de fall som inte går att lösa på annat sätt. Att undervisningen i en vanlig klass kan 

påvisas och att den inte kan tillgodoses för barnets bästa. 
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6 METOD 

 
Utifrån vårt syfte och frågeställningar valde vi att som metod genomföra en 

intervjuundersökning kring begreppet integrering mellan grundskolan och grundsärskolan. 

Undersökningen bygger på intervjuer med tre klasslärare och tre rektorer från tre olika 

kommuner i Mellansverige. Det går inte att generalisera de svar vi fått som att alla pedagoger 

känner samma sak för en integrerad skolmiljö. Vi valde också intervjuer eftersom integrering 

är ett ämne som diskuteras mycket och som inte är en självklarhet i skolan idag, vilket kan 

leda till att frågorna missförstås eller misstolkas. Om vi hade gjort en enkätundersökning hade 

det kunnat leda till att svaren kunnat generaliseras vilket kan leda till att svaren ses som att det 

är lärare i allmänhet som tyckte eller att majoriteten kände på ett visst sätt. Trost (1997) menar 

att man inte får glömma bort att ta upp de etiska eller konfidentiella tillhörande överväganden 

man har fått göra för att lösa de problem som kan ha uppstått i och med dem.  

Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska huvudkrav som vi har tillämpat. 

Informationskravet � intervjuaren informerar vad forskningen och intervjuundersökningen går 

ut på. Det är viktigt att påpeka att det är frivilligt att vara med. Samtyckeskravet � deltagaren 

har rätt att bestämma över sin medverkan, denna regel är precis som regel ett beroende av 

undersökningens karaktär med avseende på hur undersökningsdeltagarna är aktiva. 

Konfidentialitetskravet � uppgifter om att alla personuppgifter kommer att hanteras på så sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet � att uppgifter som samlas in av 

enskilda personer endast får användas till forskningsändamål, dessa uppgifter får inte 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. De kan 

dock användas av forskare med liknade syfte som undersökningen med förutsättning av att 

forskaren använder sig av samma löften om konfidentialitet som redan utlovats. 

 

Vi ville lyfta fram personer med olika uppgifter från skolans verksamhet och deras tankar och 

ståndpunkt till integrering mellan just grundskolan och grundsärskolan, inte vad integrering i 

allmänhet ses som eller har för funktion i skolan. Vi anser att svaren i en 

intervjuundersökning kan ge fler intressanta aspekter. Under intervjun kunde vi ställa extra 

frågor om vi ville få något förtydligat, det hade vi inte kunnat göra om vi lämnat ut en enkät. 

Som Kvale (1997) påvisar har en kvalitativ intervju av andra forskare avfärdats för att den 

inte är vetenskaplig, men metoden är bra och ger intressanta resultat, den ger en förberedande 

start för en vetenskaplig undersökning. 
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Intervjuns data består av meningsfulla uttalande som bygger på tolkningar, det som i sin tur 

blir företeelse för ständiga tolkningsförfaranden. De upptäckter som kommer fram genom 

intervjuns uttryck är framför allt ord, och oftast i vardagliga formuleringar. 

 

Vi formulerade våra frågor dels utefter vår litteratur och dels utefter de frågeställningar vi har. 

De tre kommunerna ligger i Mellansverige och är jämstora och har från 91 000� 130 000 antal 

invånare och geografiskt sätt ligger de nära varandra. När vi valt ut dem ringde vi till 

kommunernas Barn och utbildningsnämnd för att ta reda på vilka skolor som berörs av någon 

form av en integrerad skolmiljö. Efter kommunernas förslag på skolor valde vi ut en skola i 

två kommuner, den tredje kommunen är grundsärskolan ett eget rektorsområde, vilket gjorde 

att det enbart fanns en rektor att kontakta. Varje rektor rekommenderade de intervjuade 

lärarna utifrån deras kunskap inom integrering. Vi kom överens om tid och datum för att 

utföra våra intervjuer. Vi åkte till skolorna för att utföra intervjuerna som vi samtidigt 

bandade, för att uppnå bästa resultat och att inga missförstånd skulle uppstå. Enligt Kvale 

(1997) kan en intervjuforskning vara mångtydlig och motsägelsefull, och resultaten är kanske 

inte reproducerbara, som exempel att intervjuaren har skiftande kunskap om och känslighet 

för ämnet. De viktiga dragen i den kvalitativa intervjuns förståelseform är att det inte ses som 

metodologiska felkällor.  

För att få två olika synvinklar på hur skolans arbetssätt med integrering fungerade valde 

vi att intervjua lärare och rektorer. Vi valde medvetet bort elever för att integrering mellan 

grundsärskolan och grundskolan är ett komplicerat ämne för barn som inte är i den miljön. 

Från början hade vi som tanke att även ta med kommunpolitikernas synsätt på hur en 

integrerad skolmiljö skulle kunna se ut i praktiken, men efter åtskilliga diskussioner och 

funderingar kom vi fram till att tiden och ämnet inte gav möjlighet att få med dem i 

undersökningen och vi ansåg också att detta inte var relevant till våra frågeställningar. 

Intervjuer gjordes enskilt och tog plats i antingen lärarens klassrum eller ett konferensrum. Vi 

hade 11 stycken frågor till rektorerna och 12 andra frågor till lärarna, vi ansåg att vi var 

tvungna att göra särskilda frågor till de två olika personalkategorierna för att få fram ett 

bredare resultat. Vi har delat upp resultat efter kommunerna för att vi ville jämföra vad rektor 

respektive lärare inom samma kommun såg på deras arbetssätt. Vi har också jämfört rektorer 

med varandra och lärare med varandra och hur de arbetar utifrån sin yrkesroll. Kommunerna 

har också ställts mot varandra för att se om det gav annat resultat än när vi jämförde 

exempelvis lärarna.  
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Trost (1997) menar att resultatet kan tas fram genom de ledtrådar man fått genom sina 

intervjuer, anser man att de håller för en kritisk granskning så kan man ställa de frågorna till 

sina egna resultat. Det är viktigt att man tänker på vilka som kommer att läsa rapporten. 

Viktigast är att inte skriva till sig själv utan skriva så att andra förstår vad de läser.  

 

Vi hade med frågor vi ansåg kunde ha en bidragande hjälp till att se likheter och 

olikheter. Lärarnas frågor var väldigt knutna till hur de arbetade i sin klass och med de elever 

som var integrerade. Vi började med att fråga hur länge de hade arbetat för att se om det blev 

någon skillnad i de resterade svaren utifrån den arbetslivserfarenhet de hade. Två av lärarna 

arbetade inom grundsärskolan och hade i och med det hade de ingen kontakt med 

elevintegrerade elever, vilket vi hade trott. Men frågorna gick ändå, då de hade olika grader 

av samarbete med grundskolan. För att kunna se de för- och nackdelar vi ville få fram genom 

vårt syfte använde vi oss av direkta frågor om klassrumssituationen och hur de arbetade där. 

Vi hade även en direkt fråga där vi frågade om vilka för- respektive nackdelar de såg med 

integrering. För att kunna ställa lärarnas svar mot rektorernas syn på arbetet ställde vi andra 

frågor till rektorerna. Vi utgick mer från vad deras arbete med integrering och hur stor 

kontroll de hade över grupperna och de elever som var med i integreringen. Vi ville också 

ställa lärarnas för- och nackdelar mot vilka önskemål och visioner som rektorerna hade för 

grundsärskolan. Det visade sig att rektor och lärare inom samma kommun ändå tog upp 

samma eller liknande exempel på elevhändelser och att det kändes som att lärarna hade stor 

inblick i vad skolan hade för mål och vilka de strävade mot att uppnå. Lärare och rektorer såg 

dock inte allting med samma syn och vissa saker skiljde sig mycket också mellan 

kommunerna.  

Det var en fråga som ställdes till rektorerna som vi känner oss missnöjda med. Vi 

frågade dem vilken definition de lade i begreppet integrering och kände att svaret inte var på 

den fråga vi hade ställt. Vi fick tre väldigt inlindade svar om hur deras organisationer var 

uppbyggda men som till en viss del ändå svarade på vår fråga, såhär i efterhand inser vi att 

den frågan skulle ha kunnat formuleras på ett annat sätt för att förtydliga 

begreppsdefinitionen. Vi anser att frågorna vi gjorde fungerade bra i förhållande till vårt syfte 

och frågeställningar. 

När vi gjort våra sex intervjuer var det dags att lyssna på materialet, vi hade bandat allt 

som sades vilket underlättade när vi skrev ner dem i sin helhet. Ordagrant skrev vi ner vad 

som hade sagts i varje intervju, vi delade in intervjuerna efter de tre kommunerna. När det var 

gjort gav vi dem varsin siffra för att ingen utomstående ska kunna lista ut vilka som är med på 
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intervjun. Efter att vi skrivit ner intervjuerna ställde vi dem dels mot varandra men också mot 

vad vår text säger om integrering. Finns det något som stämmer mellan teori och verklighet? 

är rektor och lärare inom samma kommun överens över hur skolan arbetar? Och vilken 

skillnad är det på de tre kommunerna som var med i vår undersökning? 
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7 RESULTAT OCH ANALYS 

Vi kommer nu att redovisa de resultat vi fått utifrån intervjuerna. Här kommer vi att utgå från 

våra tre frågeställningar. Samtidigt kommer vi att knyta an till litteraturen samt 

styrdokumenten. Våra intervjufrågor till lärare samt rektorer finns som bilagor sist i 

uppsatsen. 

7.1 De tillfrågade rektorernas syn på begreppet integrering  

Utifrån vår första frågeställning hur de tillfrågade rektorerna tolkar begreppet integrering, vill 

vi lyfta fram två av de tre tillfrågade rektorernas svar på vad de anser att integrering är. Den 

tredje rektorn gav oss ett väldigt diffust svar på frågan vilket gör att vi inte kommenterar det 

svaret. En av de två rektorerna anser att brist på tid och större elevgrupper i grundskolan gör 

att samarbetet inte längre fungerar lika bra som det gjorde för tio-femton år sedan och att de 

ifrån grundsärskolan inte vill belasta grundskolans personal med mer arbete än vad de redan 

har. 
� För mig är det mer än vad det faktiskt är. För så som det ser ut idag är det väldigt 

mycket en lokalmässig integrering som vi har. Att vi finns i grundskolor, vi delar 

korridorer, matsalar, slöjd och idrottssalar. Men det har tunnats ut det här med 

samverkan mellan skolformerna på ett konkret pedagogiskt plan, där skulle jag önska 

att det var mycket mer. (Rektor kommun 3) 

 

 Till skillnad från den rektor som anser att integrering är ett sätt för ett barn att anpassa sig till 

sin miljö och skapa en meningsfull tillvaro där. Denna rektor talar även om inkludering och 

skiljer detta från integrering. Rektorn menar att en inkludering är precis tvärtemot vad en 

integrering är, det vill säga att miljön ska anpassa sig till barnet.  

 
� För mig är integrering ett sätt att möjliggöra så att ett barn kan anpassa sig till 

miljön och ha meningsfull tillvaro i den miljö som de vistas i. Jag skiljer på 

integrering och inkludering som är nästa steg. När det gäller inkludering är det 

egentligen precis tvärtom, att där får man tillrättalägga miljön och omvärlden så att 

varje barn har en plats. Att det är barnen som är givet istället för miljön. (Rektor 

kommun 2) 

 

Utifrån detta kan vi konstatera att rektorernas syn på en integrering skiljer sig, vi tror att detta 

kan bero på deras erfarenheter och deras sätt att arbeta. Precis som Emanuelsson (1996) 

beskriver integrering menar även rektor 2 att eleven skall anpassas till gruppen och miljön.  
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I och med detta kan vi dra parallellen att begreppet integrering kan tolkas på flertal olika sätt. 

Alla tre rektorer har precis som de forskarna i vår litteraturstudie, en egen anpassad tolkning 

av integrerad skolmiljö. Som Haug (1998) påvisar om en inkluderad integrering är att alla 

elever ska få sin undervisning i klassen, ingen skall förflyttas utan att allt ska ske inom 

klassens ram, detta är grunden till att gruppens gemenskap. De lär sig visa tolerans för 

olikheter som gör att de kan bli accepterade i samhället. Utmaningen är bara den om skolan 

klarar av och är i stånd till att omfatta alla barn och dess behov. 

 

7.2 Integrering mellan grundskolan och grundsärskolan, så skulle den kunna utformas 

enligt lärarna och rektorerna.  

Vår andra frågeställning löd hur lärare och rektorer ser på integrering mellan grundskolan och 

grundsärskolan. Hur skulle den kunna utformas? 

Utifrån våra intervjuer kan vi se att de intervjuade anser att integrering är ett mål att sträva 

mot men att det är en lång väg dit. 
� Det optimala vore ju möjligheter till både och, på ett generöst sätt där man 
tillrättalägger miljön så att det passar varje barn, oavsett om du har en 
utvecklingsstörning eller inte. Men det är jättelång väg dit, fast vi kanske kan nå dit 
om alla hjälps åt vi får jobba jättemycket. Jag tror att det någon slags enkel tro på att 
det är särskolan som ska närma sig grundskolan och kliva in. Men så det inte, i så fall 
kan jag tycka att det är tvärtom. Det är grundskolan som måste förändra sig, till att 
anpassa miljön, metoderna och pedagogiken så att det stämmer med varje barns 
förutsättningar. Det måste bli mer flexibelt. Många skolor har lyckats med det här 
och kommit långt. Andra skolor har inte ens börjat med det här tänket riktigt än. Så 
det här en långsiktig procedur, som jag tror, kommer att ta minst tjugo år innan vi är 
där. (Rektor kommun 2) 

 

 Rydman (2000) skriver i sin bok om att alla barn borde kunna gå i samma skola, skolan ska 

spegla det samhälle vi har idag och att skolan ska förändras i takt med det. Vilket leder till att 

skolan inte borde var så segregerad som den är idag. Rydman menar att alla borde arbeta för 

att barnen ska lära sig att visa hänsyn, vördnad och respekt mot allas olikheter. De intervjuade 

har haft olika syn på integrering och menar att deras sätt att arbeta fungerar bra hos dem. Flera 

av de intervjuade har använt sig av ordet inkludering och menar att det är det vi måste 

eftersträva om vi ska nå en full integrering mellan grundsärskolan och grundskolan. 

 
� För vissa av våra barn de har ett väldigt behov av att få lugn och struktur och 

igenkända saker. Andra människor de klarar att vara lite flexibla, det tar inte kraft av 

dem på samma sätt. Men våra barn de får ge ifrån sig så väldigt mycket kraft för att 

klara att vara i en stor grupp eller nya rutiner, andra tider, så de alldeles slut efteråt. 

Och det gäller att inte glömma bort det, för det låter ju så fint, och så bra, att vi bara 
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kunde öppna alla dörrar och kasta ut och så låtsas som att handikappet inte finns. 

(Lärare kommun 1) 

 

Rydman skriver att om skolan skulle kunna arbeta för att alla elever ska vara med och påverka 

sin utbildning och planering, skulle den kunna bli en inkludering mellan grund- och 

grundsärskolan. Planeringen måste ske så att eleverna ska kunna få utvecklas i sin egen takt.  
 

� Men det är inte i praktiken så lätt, utan man måste också ta hänsyn till deras 

svårigheter och se till att acceptansen finns för det och att man känner att man hjälps 

åt för att det ska bli bra för alla men det går inte, man måste jobba med det. Det är 

inte så enkelt som det kan låta tycker jag som när det debatteras. (Lärare kommun 1) 

 

7.3 Lärare och rektorer om elevers sociala gemenskap i en integrerad skolmiljö 

 
Utifrån vår tredje och sista frågeställning vad lärare och rektorer anser om elevers sociala 

gemenskap i en integrerad skolmiljö, fick vi ett ganska övergripande svar ifrån alla sex 

intervjuade. Att det fungerar till viss del och att de blir accepterade men att de inte känner den 

gemenskap som de gör när de tillhör sin klass där alla utgår ifrån samma förutsättningar.  

Att de har lättare att ty sig till sina egna där de känner trygghet. Som rektorn i kommun ett 

påvisade att man inte ska riva upp en så bra fungerade grupp, utan att man måste ta hänsyn till 

att dessa elever behöver sin trygghet och acceptans.  
� Det ska vara på barnens villkor, för jag tror att ibland kan det vara jobbigt. Jag tror 

att de behöver sin grupp. Jag har erfarenhet av att varit lärare för en grundskoleklass 

med en individintegrerad särskoleelev, och han hade det väldigt jobbigt. Det var 

goda avsikter och gruppen gjordes liten utifrån det och jag hade resurs och sådär men 

han hade det jobbigt. Så jag tror att de behöver varandra, jag tror på det. (Rektor 

kommun 1) 

 

Den lärare i kommun två som hade två individintegrerade elever i sin klass gav en bra 

synvinkel på hur det kan vara att bli integrerad. Den ena hade gått redan ifrån skolstart 

tillsammans med klassen och såg sig själv som en naturlig del i gruppen, som inte alls hade 

några problem att anpassa sig och som inte kände sig annorlunda. Men den nya eleven som 

inte hade gått så länge tillsammans med klassen inte alls kände sig delaktig och accepterad. 

Eleven kände sig annorlunda och tydde sig till de vuxna vilket gjorde att det var ett problem. 
� Den ena eleven flyter in väldigt fint och hänger med i lekar ute på rasterna. Medan 

den andra är lite mer annorlunda och kanske inte riktigt kommer in i gruppen, men 
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den eleven är också väldigt ny. Så där är det lite tuffare, där försöker man att vara ute 

lite på rasterna och se till att vi vuxna försöker få eleven att vara med vid någon lek 

eller får dem att hänga med dem andra lite grann. Så det är mest i leken det märks, i 

klassrummet är det inget speciellt där samarbetar de ganska bra, tycker jag. Men jag 

tror att det går bra på fritiden, då är det några som leker. De har även dessa kompisar 

i skolan. (lärare kommun 2) 

 

Här ser man tydligt att de bli avvikande och att de har svårt att anpassa sig. Vuxenstöd krävs 

hela tiden och som alla de intervjuade har sagt att den resursen finns tyvärr inte, för att få en 

fungerade integrering säger de flesta att det inte finns tillgång till personal för. Emanuelsson 

(1996) påvisar att en individintegrerad elev kan ses som en vilseledande process. Han menar 

att det inte handlar om integrering utan mer en administrativ placering av en elev. Eleven blir 

inte alls som en naturlig del av gruppen utan måste betecknas på ett särskilt vis, detta är snare 

ett tecken på deras isolering.  

Som de intervjuade menar så krävs det en mycket organiserad miljö för att en 

intergering/inkludering ska fungera. Emanuelsson menar att det sker allt för många försök av 

att individintegrera elever och att detta mer leder till en segregation. Han menar att det krävs 

stor kunskap och att den kollektiva förmågan måste finnas för att en integrering ska ske. 

 
� Jag är för integrering men jag skulle i så fall använda det nya ordet som 

Carlbeckskommittén har kommit med, det är inkludering. Det tror jag är ett bättre 

sätt att jobba på. Jag tror på integrering men det är beroende på vilken skola du är på. 

Är du på en tuff skola som våran med ett tufft område, då är det svårt att hitta en 

mötesplats. Men är du på en liten skola, där jag var förut med få elever, då är det 

mycket, mycket lättare att hitta mötesplatser och att på ett naturligt sätt integreras.  

Då kan jag se fördelar med integrering. Men om det är större blir det mycket svårare. 

Och i ett tufft område så har lärarna själva problem att komma in i en klass med 

grundsärskoleelever det fungerar bara inte. Det går inte, då tror jag att våra elever 

kan bli väldigt utsatta. (Lärare kommun 3) 

 

I Lpo 94 skrivs de att skolan ska vara med och påverka och bidra till att ingen bli utstött och 

mobbad utan att det får känna gemenskap och delaktighet, ser man utifrån vad de intervjuade 

svarade på vad de ansåg vara bäst för eleven, så är det att tillhöra en grupp där de känner 

jämlikhet. Salamancadeklarationen (1997) talar för att om alla barn är med som en naturlig 

del av skolvärden så lyfts de fram och blir en del av samhället. Om undervisningen sker på så 

vis att alla är med oavsett handikapp, så når de bästa inlärningsresultat och på så vis senare 



RESULTAT OCH ANALYS  
 

 - 34 - 

känner sig mer delaktiga i samhället. De säger även att om en integrering skall genomföras 

krävs det hårt arbete och samordning, inte bara av lärarna och skolans personal utan även av 

kamrater, föräldrar och andra frivilliga. 
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8 SLUTDISKUSSION 

 
Efter att ha studerat olika forskning och styrdokument samt gjort en intervjuundersökning i 

skolor inser vi att de inte riktigt stämmer överens. På de skolor vi har varit har de inte arbetat 

efter någon speciell modell eller så integrerat som forskningen skriver om. Forskningen 

handlar om en skola som kan komma att hända, inte om den som finns idag. Vi anser att 

forskningen borde göras lite mer på skolnivån som det ser ut idag, för att närma oss 

integrering mellan grundskolan och grundsärskolan måste vi göra om i dagens skola, lokaler, 

pedagoger och resurser det mesta måste förbättras. Pedagoger ska ha rätt utbildning, vilket i 

vår undersökning inte var fallet. Lokaler måste göras handikappvänliga för speciella behov. 

Resurser måste finnas för de barn som är i svårigheter, och även för resten av klassen. Vi 

anser att en lärare med individintegrerade elever bör ha någon form av utbildning inom det 

specialpedagogiska området. 

 

Skollagen och läroplanen skriver om hur skolan ska sträva mot flera olika mål, men inget om 

en skola för alla. Integrering kan ske när skollag och läroplan görs om och det blir klara 

direktiv om hur det ska gå till. Men som vi ser det är det många år dit innan detta kan börja 

genomföras grundligt. Den känsla vi fått under studiens gång är att allt låter väldigt bra och 

genomtänkt i litteratur samt läroplan men ute i praktiken fungerar det inte alls.  

 

Det som är en väldigt intressant vinkel av integrering är den som det inte skrivs så mycket om 

i forskningen. Barn och föräldrar har inte, i den litteratur vi läst, kommit till tals om hur 

integrering inom skolan skulle komma att hända. Det vore intressant att se vad de har att säga 

om det. Vår undersökning räckte tyvärr inte till för att intervjua dessa två grupper.  

 

I dagens skola finns det ingen chans att skapa någon integrering mellan grundskolan och 

grundsärskolan, pedagogerna är inte utbildade för det eller tillräckligt många. Det behövs 

mycket personal i en skola för alla, då alla barn ska kunna tillgodoses för sina behov och få en 

likvärdig utbildning. För att det ska kunna ske måste vi ha resurser och ekonomi för att 

pedagogerna ska klara den uppgiften. Som skolan ser ut idag, skulle en integrering kunna 

sluta i en katastrof. Vi inser utifrån vår studie att det är lång väg kvar innan en fullständig 

integrering kan ske. Det grundar vi på att genom vår undersökning sett försök mot integrering 

men som fortfarande är i en väldigt lite skala.  
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BILAGA I 

Intervjufrågor till Lärare 
 

1. Hur länge har ni arbetat som lärare? 
 

2. Vilken typ av utbildning har du? 
 

3. Ingick någon form av fortbildning för att klara undervisningen av en integrerad elev? 
 

4. Hur planerar ni arbetet i klassen när ni har en integrerad elev? 
 

5. Finns det någon speciellt åtgärdsprogram för den integrerade eleven? 
 

6. Hur tror du att den integrerade eleven upplever sin situation i klassen? 
 

7. Har du märkt några speciella reaktioner från de övriga eleverna gentemot den 
integrerade eleven? 

 
8. Om ja, vilka? 

 
9. Hur försöker du som lärare påverka den sociala gemenskapen mellan en integrerad 

elev och klasskamraterna? 
 

10. Vilka sociala relationer finns det mellan den integrerade eleven och de övriga i 
klassen? 

 
11. Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med individintegrering?  

 
12. Övriga kommentarer 

 



 

 

BILAGA II 

 
Intervjufrågor till Skolledning. 
 

1. Hur länge har du varit rektor inom grundsärskolan? 
 

2. Hur avgränsas geografiskt särskolverksamheten enligt din uppfattning? 
 

3. Hur många elever berörs av verksamheten? 
 

a/ grundskolan? 
b/ grundsärskolan? 
 
4. Vilken betydelse (definition) lägger du i begreppet integrering? 

 
5. Integrering av särskoleelever i grundskolan är ingen ny företeelse, när började kom ni 

i kontakt med det? 
 

6. Under vilka former sker integreringen för de olika elevgrupperna? 
 

7. Hur tycker ni att integreringen fungerar? 
 

8. Vem är det som har huvudansvaret för utplacering och uppföljning av elever ifrån 
grundsärskolan? 

 
9. Hur tror ni att eleven upplever integreringen? 

 
10. Vilka önskemål och visioner har ni för grundsärskolan inför framtiden? 

 
11. Övriga kommentarer 

 
 


