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Abstract 

The frase “A school for everyone” was something that cought my attention during the course I 

took in specialeducation. I found it very interesting to study what the attitude towards this 

conception were and what possibilities and difficulties you could find with integration of 

children from schools for handicapped into primary school.    

  When I started to look into the subject I found that the conception integration was very hard 

to define. There are many different ways to interpret it and this can easily lead to 

missunderstandings. 

  To see every student as an individual and to try to satisfy every students needs is something 

that you get constantly reminded of in the teacher training college. This is important and 

something to aim at but in practice it´s a little harder than it sounds. The most common reason 

for beeing against this is the fact that there isn´t enough resourses in the form of money and 

personnel. 

   There are many possibilitys with integration, the students learn to develop their empathy, it 

increases our understanding and our knowledge about different individuals. There can also be 

difficulties, students can get exposed to different types of bullying, they can have problems 

with social interaktions and distracting behavior during lessons . 
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Sammanfattning 

Jag blev intresserad av ämnet specialpedagogik när jag läste det som specialisering inom min 

lärarutbildning. Slagordet ”En skola för alla” var något som fångade min uppmärksamhet och 

det föll sig naturligt för mig att min undersökning skulle handla om inställningen till, och 

därigenom möjligheter och svårigheter med, integrering av särskoleelever i 

grundskoleverksamheten. När jag påbörjade min undersökning började jag med att analysera 

integrationsbegreppet. Det skulle visa sig att begreppet/ordet integration är väldigt 

svårdefinierbart. Det finns flera olika sätt att tolka innebörden av det på, vilket i sin tur kan 

leda till missförstånd.  

   Begreppen integrering, segregering och inkludering är alla laddade begrepp. De ventileras 

flitigt under lärarutbildningen och ute i verksamheten, alla har åsikter och tankar kring dessa. 

Inom lärarutbildningen betonas ofta vikten av att inkludera alla elever och jobba med 

integrering, viket låter både rimligt och viktigt. Ett flertal pedagoger ute i verksamheten är 

dock något tveksamma till att inkludera alla elever. Det finns flera skäl till detta men det 

vanligast förekommande är bristen på resurser, både i form av ekonomiskt stöd och i form av 

arbetskraft. 

   Det finns flera möjligheter med integrering av särskoleelever i grundskolan, bl.a. så gynnar 

det vår empatikänsla och det ökar vår förståelse och våra kunskaper om individers olikheter. 

Det kan också medföra vissa svårigheter, såsom störmoment under lektioner, utanförskap och 

problem med sociala interaktioner.  
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1. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att uppmärksamma och redogöra för de möjligheter och 

svårigheter man kan stöta på när man integrerar elever från särskolan i en grundskoleklass, 

samt att i någon mån också kritiskt belysa det svårfångade integrationsbegreppet. Detta för att 

jag ska bli bättre förberedd på vad som väntar mig när jag kommer ut som färdigutbildad 

pedagog.  

   Alla skolor skall främja arbetet och arbeta för ”en skola för alla”. Därför känner jag att det 

är viktigt att veta mycket om ämnet och vara insatt i hur omgivningen ser på det.  

   Den frågeställning jag har som grund i min undersökning är: En skola för alla? - Vilka 

möjligheter respektive svårigheter följer med integrering av särskoleelever i grundskolan.  

 

 

2. Metod 

Min undersökning är en litteraturstudie. Jag har utifrån befintlig litteratur i ämnet granskat 

styrdokument och rapporter med fokus på integrationsfrågan.  
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3. Inledning 

3.1 Historik 

I början och fram till mitten av 1900-talet rekommenderades föräldrar till barn med 

funktionshinder att placera sina barn på institution, där barnen skulle få vård och utbildning av 

kompetent personal. Detta var man övertygad om var det bästa för barnen, men även för 

föräldrarna, nu kunde de ägna all sin tid åt ”de friska” barnen i familjen. För flertalet familjer 

var det också en ekonomisk fråga. De hade helt enkelt inte möjligheten att skaffa de resurser 

och redskap som deras barn var i behov av. Institution verkade som den bästa och, för vissa, 

ända lösningen.1 

   Det visade sig dock så småningom att barnen på institution levde ett liv präglat av 

passivisering. Övermedicinering var det medel som den inkompetenta personalen tog till för 

att hålla nere barnens överaktivitet och, i vissa fall, svårkontrollerbara beteendemönster. Detta 

framkom då barnen ofta inte var kontaktbara när föräldrarna besökte dem och de allra flesta 

vittnar om att barnen mådde psykiskt dåligt.2 

   Eftersom fler och fler föräldrar insåg att det inte stod helt rätt till på institutionerna, bl.a. 

genom att de började uppmärksamma personalens bristande kompetens, så startade en process 

som skulle leda till att bättre stöd till familjer med barn med funktionshinder skulle utformas. 

Detta för att barnen på så sätt skulle kunna stanna i hemmet och institutionerna avvecklas. 

Denna reform innebar startskottet för en enorm utveckling inom området. 1944 blev det 

lagligt för de förr s.k. ”bildbara sinnesslöa”3 att gå i skolan, detta var också ett stort framsteg 

inom den svenska politiken.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Brodin J, Lindstand P, Perspektiv på en skola för alla, sid. 49. Lund (2004) 
2 Brodin J, sid.49 
3 Med ‘bildbara sinnesslöa” avsågs individer med inlärningssvårigheter av olika slag, t.ex. ett funktionshinder. 
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Det kom senare nya lagar som innebar att benämningen på dessa barn byttes ut, vilket gjorde 

att de inte längre ansågs behöva låsas in.4 I samband med att lagen om allmän skolplikt 

infördes, kom också omsorgslagen. Den trädde i kraft 1968 och innebar att alla personer med 

utvecklingsstörning, oavsett grad av funktionshinder, skulle ha rätt till skolgång och daglig 

verksamhet. I och med att denna lag infördes byttes också termen psykiskt efterbliven ut till 

psykiskt utvecklingsstörd. Det hände flera saker när lagen infördes, bl.a. startades s.k. 

träningsskolor5 och särskolor integrerades i de vanliga skolorna.  

   Tidigare hade särskolans verksamhet bedrivits i en enskild byggnad en bit från det övriga 

skolområdet, eller på en helt annan plats än var skolan låg. 1994 kom ett komplement till de 

tidigare lagarna, LSS (lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder). I 

denna lag ingår ”de tio rättigheterna”. De innebär bl.a. att föräldrar/barn har rätt till, en 

personlig assistent, avlösarservice i hemmet, rådgivning och annat personligt stöd samt 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet.6 

 

 

3.2 Från normalisering till integration 

I samband med alla framsteg som gjordes för funktionshindrade, efter det att institutionerna 

lagts ner, började ordet normalisering användas allt oftare. Med normalisering syftade man 

till funktionshindrades rätt till ett normalt liv, utifrån individens egna specifika förmågor och 

särskilda behov, både inom skola, fritid och arbetsliv. Begreppet, och tanken bakom det, har 

inneburit flera positiva förändringar och framsteg för skolpolitiken i flera länder, men oftast 

handlar det tyvärr om de övergripande frågorna och inte så mycket om konkret stöd och hjälp 

på individnivå.7  

    

 

 

 

 

 

                                                
4 Brodin J, Lindstrand P, Perspektiv på en skola för alla, sid. 48 
5 Träningsskolan är en skola för de med ett gravt handikapp, såsom en svår cp-skada eller ett gravt 
förståndshandikapp. 
6Brodin J, Lindstrand P, Perspektiv på en skola för alla, sid. 54,  
7 www.pedagogisktperspektiv.se Artikel 2: En skola för alla? Tranquist Helene 
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Så småningom växte två andra begrepp fram, som på sikt skulle ersätta begreppet 

normalisering. Man övergick alltmer till att tala om integration och inkludering. Talar man 

om inkludering i skolan menar man ofta att:  

 
eleven med funktionshinder går i samma skola, i samma klassrum och följer 
samma läroplan som andra elever på ett sätt som gör att han eller hon känner sig 
accepterad som en elev bland andra elever.8 

 

Det har påpekats att när en särskoleklass skall integreras i en ”vanlig” skola betyder det, allt 

för ofta, enbart att särskolans elever måste anpassa sig till de förhållanden som råder där och 

inga större ansträngningar görs för att anpassa skolmiljön efter dessa elevers behov. När 

särskoleklassen däremot skall inkluderas ställer det högre krav på skolan, speciella behov 

skall kunna tillgodoses då skolan måste få alla elever att känna att de är en del av samma 

skola och alla ska ha samma möjligheter. Att orden påverkar situationen för dessa elever på så 

olika sätt, trots att man gärna använder dem nästintill som synonymer visar hur viktig själva 

begreppsdefinitionen kan vara.9   

   I många fall är det så att när skolan prioriterar att utveckla, och arbeta för, att de sociala 

färdigheterna och gemenskapen stärks, skapar det problem för de elever som har svårigheter. 

Detta just för att deras svårigheter ligger i det sociala samspelet och kommunikationen med 

andra individer. Det leder till stress och frustration, vilket inte främjar lärandet. Trots det skall 

vi naturligtvis fortsätta att arbeta för att dessa elevers sociala färdigheter stärks, men tänka på 

att utveckla dem utifrån individens perspektiv och färdigheter. 

 

    

3.3 Grundsärskolan 

Ca 2 % av alla elever i Sverige, vilket motsvarar någonstans mellan 20 000-30 000 barn och 

ungdomar, är inskrivna i särskolan. I särskolan går elever med mycket olika förutsättningar. 

Man talar om s.k. gråzoner både mellan grundsärskolan och träningsskolan liksom mellan 

grundsärskolan och grundskolan. De elever som hamnar i den sistnämnda gråzonen är de som 

är svårast att ge den undervisning de behöver, dessa elever kan ibland vara de som ligger precis 

på IQgränsen 70 som krävs för att få läsa efter särskolans kursplan.  

 

 
                                                
8 citat, Tranquist Helene, Artikel 2, En skola för alla?, sid.2 
9 Tranquist Helen, sid. 2 
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De kan då ha svårt att passa in någonstans eftersom de i särskolan har bland de högre 

intelligenskvoterna och i grundskolan bland de lägre.10 

   Särskolans kursplan är i stort sett utformad på samma sätt och har samma riktlinjer som 

grundskolan. Den största skillnaden i särskolans och grundskolans kursplaner är att särskolans 

är mer individinriktade, och riktar sig mest mot praktiska färdigheter istället för teoretiska.11  

   De elever som blir inskrivna i särskolan är barn med utvecklingsstörning som inte bedöms 

kunna uppnå grundskolans kursmål. Det rör sig om barn som har fått, genom olycka, eller vid 

födsel, en hjärnskada samt barn med autism eller autismliknande tillstånd.  

   Undervisningen skall anpassas efter varje barns behov och förutsättningar. Detta gäller nu 

för alla barn oavsett om de läser efter särskolans eller grundskolans kursmål. Alla barn 

förväntas nu följa en Individuell Utvecklingsplan (IUP).12    

   Hur pedagogerna lägger upp undervisningen i särskolorna varierar från kommun till 

kommun och även inom kommuner. Oftast är det praktiska omständigheter som styr och inte 

elevens individuella förutsättningar och behov av specifika undervisningsmetoder, vilket 

borde vara den största drivkraften för att få eleverna att lära sig så mycket de kan utifrån de 

förutsättningar de har. I en studie som skolverket gjort visas tydligt att specialpedagogisk 

kompetens hos grundskolelärare är en bristande vara. Det är uppenbart att främst pedagoger i 

särskoleklasser har kunskaper inom specialpedagogik genom specialutbildning. Lärare i 

grundskoleklasserna uppskattar sin kompetens inom området oroväckande låg och de känner 

att de saknar stöd att få vidareutbildning inom området. Mindre än hälften av 

grundskolelärarna i undersökningen anser att de integrerade särskoleeleverna får den 

utbildning som de har rätt till.13 

   Elever som är inskrivna i grundsärskolan och läser efter de kursmål och timplaner som är 

aktuella här får efter avslutat läsår endast omdömen. För att få ett giltigt betyg måste 

vårdnadshavaren kräva att få det av rektor. Om ett sådant krav ställs har eleven rätt till att få 

betyg. Betyget skall utfärdas av den lärare som eleven har i respektive ämnen. De betyg man 

använder sig av då är G och VG. Skulle det vara så att eleven inte når upp till kraven för G så 

sätts inget betyg alls i ämnet.14 

                                                
10 Skolverket, I särskola eller grundskola? sid. 11 
11 www.skolverket.se – Särskolan och särvux. 2005-02-07 
12 www.skolverket.se – Stor variation i hur kommunerna organiserar särskoleelevers undervisning. 
Pressmeddelande 2002-03-04 
13 www.skolverket.se – Stor variation i …. Pressmeddelande 2002-03-04 
14 Särskoleförordningen, Betygssättning i grundsärskolan, § 3-5 
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En av de främsta anledningarna till att föräldrar kräver att deras barn skall få giltiga betyg är 

att deras barn skall ha en chans att kunna läsa vidare i vuxen ålder, på högskola eller 

universitet. De elever som tar sig igenom hela grundsärskolan, dvs. max 10 år, är inte 

berättigade att söka in till högskolor eftersom de endast får omdömen efter avslutad årskurs. 

Flera av de elever som är inskrivna i särskolan har ingen önskan om eller förmåga att läsa 

vidare. Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är dock att de som skulle vilja gå vidare med 

högre utbildning inte har samma rättigheter som elever som läst enligt grundskolans kursplan.   

Dessa elever ges möjligheten att tillgodogöra sig kunskap utefter deras specifika behov och 

förutsättningar, flera av dem vill och kämpar för att komma vidare i sin utveckling.15  

   Det som skulle kunna tänkas motsvara högskolestudier för dessa elever är vuxenutbildning 

för utvecklingsstörda (särvux). Särvux syftar dock till att ge de vuxna som läser här de 

kunskaper som de hade fått i den obligatoriska grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Alltså 

är denna skolform till för dem som inte läst alla sina 9 år i grundsärskolan och inte för vidare 

utbildning på högskolenivå.16 

 

 

3.4 En skola för alla 

Begreppet en skola för alla grundades utifrån en vision om en skola där barn och ungdomar 

inte hamnar utanför eller delas in i grupper p.g.a. att de har olika förutsättningar och behov. I 

samband med detta tillsattes en kommitté av regeringen 2001 för att se över just detta, men 

även för att se över utbildningsmöjligheterna för elever med utvecklingsstörning.17  

   Enligt dagens skollag skall alla barn och ungdomar ha rätt till samma utbildning på 

likvärdiga utbildningsvillkor. Allas lika värde poängteras naturligtvis i skollagen såväl som i 

övriga förordningar i vårt lagsystem, men ändå går uppfattningarna isär om vad slagordet ”en 

skola för alla” egentligen innebär.  

 

 

 

 

 

                                                
15 Skolverket, Särskoleförordningen. 
16 Lärarens handbok, 12 kap. § 1, Lärarförbundet, sid. 104 
17 www.pedagogisktperspektiv.se  Artiklar (artikel 2). Tranquist Helene, en skola för alla?, 2006-09-28  
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Förhållandet kan illustreras med följande tre meningar:  

             

                                                           En skola för alla 

                                                           En skola för alla 

                                                           En skola för alla 

 

Meningarna visar att slagordet kan uppfattas på olika sätt beroende på vilket ord man väljer 

att betona. 

   En skola för alla kan tolkas som att skolan i sig, byggnaden mer specifikt, är till för alla. Vi 

syftar då mer abstrakt till att en skola skall finnas där vi inkluderar alla. 

En skola för alla kan betyda att själva skolan vi går i skall vara anpassad så att alla är 

inkluderade. Skolan är vad som avgör om alla kan gå i den eller inte.  

En skola för alla, innebär att just alla har rätt att gå i skolan, oavsett kulturell bakgrund, 

eventuella handikapp eller social välfärd.  

   Som synes ser inställningen till en skola för alla väldigt olika ut på olika skolor och i olika 

kommuner, men framförallt är inställningen hos oss som individer väldigt olika. Begreppen 

”en skola för alla” och inkludering står i relation till varandra. I en skola för alla ska alla 

elever vara inkluderade men för att detta ska vara möjligt måste det först finnas en skola för 

alla.18 

   Om en kommun väljer att placera en individ med funktionshinder på en specifik skola för 

att den skolan, på pappret, uppfyller kraven för ”en skola för alla”, är det viktigt att skolan 

verkligen gör det. Har skolan inte möjlighet att erbjuda samma utveckling och lärande till alla 

elever, vilket tanken på ”en skola för alla” förutsätter, kan denna individ få stora svårigheter. 

Man bör alltså tänka igenom dessa slags beslut oerhört noga.19 

    Det krävs att många krav uppfylls för att en skola ska ses som en skola för alla, men något 

av de viktigaste är elevernas självkänsla. Att de kan uttrycka sina önskemål, att de har 

möjlighet att vara med och påverka undervisningsmoment så att de känner sig delaktiga och 

att de tror på sig själva. 

   

 

 

                                                
18 www.pedagogisktperspektiv.se, Tranquist H, sid. 3  
19 www.pedagogisktperspektiv.se, Tranquist H, sid. 3 
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4. Integrering – Ett begrepp med flera innebörder 

Ordet integrera kommer av latinets integrare som betyder att återställa, fullständiga eller 

komplettera. Ordet har en positiv klang, och används ofta i sammanhang där det gäller att 

främja allas intressen och/eller hävda allas lika värde. Eftersom begreppet är svårdefinierat 

framstår det dock inte alltid som entydigt positivt när man sätter det i ett sammanhang. En av 

de betydelser som tillskrivs begreppet integration i nationalencyklopedin är: ”Process som 

leder till att skilda enheter förenas”.20 Det är uppenbart att alla enheter (grupper) inte mår bra 

av att förenas. Detta gör att begreppet integrering också kan uppfattas som något 

problematiskt, rentav negativt. Integrering skall, enligt min mening, ske i samförstånd och 

inte vara påtvingat. Om så är fallet blir med ens meningen och syftet med det förstört. 

Minoriteter, vilka ofta är de som skall integreras till majoriteten (samhället i stort), kan då se 

negativt på hela meningen med integration och ta avstånd och rent av göra motstånd.  

   Nationalencyklopedin delger vidare att ”integrerade samhällen bygger på att deras 

medlemmar har gemensamma värden, i första hand förmedlade genom skola, religion, 

massmedier”. Detta kan vara svårt att uppnå i ett mångkulturellt samhälle med relativt stora 

välfärdsklyftor som vårt. Frågan är dessutom om det alltid är önskvärt att vi ska ha 

gemensamma värden. 

   Att vi skall ha gemensamma ideal kan i många fall vara värt att eftersträva, men otroligt 

svårt att uppnå. Detta eftersom människor från andra kulturer, och kanske också i vissa fall, 

människor med funktionshinder/handikapp, kan ha svårt att förstå de ideal och värderingar 

som vi har byggt/bygger vårt samhälle på. Att skolan har en stor roll i att förmedla etik och 

moral och de värderingar som är allmänt erkända som förhållningssätt i vårt samhälle är en 

själklarhet.  

   I NE står vidare att: ”Integration definieras olika och termen bör därför bestämmas närmare 

när den används.”21 Man bör alltså vara försiktig med hur, när och i vilket sammanhang man 

använder ordet. 

    

 

 

 

 
                                                
20 Nationalencyklopedin, Bok 9, sid. 499 
21 NE, sid. 499 
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Ett närliggande begrepp till integration är adaptation. Adaptation kommer av engelskans 

adaption som betyder anpassning. Att antyda att integration och anpassning hör ihop kan 

orsaka missförstånd. Visst kräver en lyckad integrering att alla parter anpassar sig till 

varandra och rådande omständigheter, men i praktiken innebär detta ofta att minoriteten skall 

anpassa sig till/efter majoriteten och inte att vi alla anpassar oss efter varandra. 

 

 

4.1 Integrering i praktiken 

Begreppet integrering används i olika sammanhang och får därför olika betydelser. Främst ser 

man det i olika åtgärdsprogram, man pratar om det i samband med olika handikapp osv. Detta 

gör att det oftast kommer på tal när man pratar om elever med problem. Det är allt för sällan 

man ser på situationen så att eleverna är i problem på grund av sina specifika svårigheter. Det 

är en elev som behöver integreras, denne ses som någon som står utanför gruppen. Här 

uppstår frågor som: För vems skull integrerar vi? Vem gynnas mest av en integrerad 

verksamhet? Varför ska den enskilde eleven integreras med oss, och inte vi med 

honom/henne?22 

   Begreppet integrering blir egentligen inte aktuellt och omdiskuterat förrän barn kommer upp 

i skolan. Detta eftersom i förskolan är, i princip, alla barn i samma grupp. 90 % av 

begåvningshandikappade barn i förskoleålder går i integrerade grupper. Jämförelsevis går 

endast ca 16 % av utvecklingsstörda barn, som läser efter särskolans kursplan, i en klass där 

även normalbegåvade barn går.23  

   I salamancadeklarationen står att: 

 
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, 
närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av 
eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna 
måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för 
både olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en 
kvalitativ bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska 
ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 
lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och 
svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola.24 

 

 

 

                                                
22 Andersson Birgitta m.fl. Boken om integrering, 2000, sid. 23 
23 Karlsudd Peter, Tillsammans, 2002, sid. 7 
24 Salamancadeklarationen, I 7, sid. 24 



Möjligheter och svårigheter med integrering…                                                Angelica Larsson                                                                                               

                                                                                                                                            - 10 - 

 

4.2 Olika former av integrering 

Individintegrering 

Individintegrering innebär att en elev som är inskriven i särskolan får sin undervisning i en 

grundskoleklass. Pedagogen skall dock undervisa eleven med särskolans kursplaner som 

utgångspunkt. Det behöver dock inte betyda att eleven är integrerad i sin grundskoleklass 

under all undervisning, det kan gälla halva dagen, ett par timmar, eller bara en lektion här och 

där. Det finns inga bestämmelser för hur mycket en elev från särskolan måste gå i sin 

grundskoleklass för att ses som individintegrerad. Vanligast är att eleven är integrerad i mindre 

grupper under en del ämnen och med i undervisningen under de ämnen som denne anses klara 

av.25  

 

Fysisk integrering  

Fysisk integrering innebär att eleverna närmas rent geografiskt genom att t.ex. skolorna ligger 

inom samma område. En vanligt förekommande missuppfattning är föreställningen att så länge 

eleverna inte är segregerade, i fysisk mening, så är de integrerade. Vissa menar t.ex. att så 

länge eleverna går på samma skola, i samma byggnad, är de integrerade. Trots att de i själva 

verket får en speciell undervisning för speciella elever genomförd av speciella lärare i speciella 

miljöer.26 

 

Funktionell integrering  

Vid funktionell integrering används ett gemensamt resursutnyttjande, t.ex. äger måltiderna rum 

i samma matsal. Viss samverkan förekommer, vilket kan innebära gemensam gymnastik 

och/eller slöjd. Denna integrering ser bra ut på ytan men det sker ingen större faktisk 

integrering. Detta är den vanligaste förekommande ute på skolor.27  

 

 

 

 

 

 

                                                
25 Karlsudd Peter, Tillsammans  
26 Skolverket, rapport 216, I särskola eller grundskola? sid. 19 
27 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid.19 



Möjligheter och svårigheter med integrering…                                                Angelica Larsson                                                                                               

                                                                                                                                            - 11 - 

 

Social Integrering  

Social integrering innebär att elever från särskolan och elever från grundskolan ingår i en 

gruppgemenskap. Elever från grundskolan och särskolan umgås spontant och lättsamt. Denna 

slags integrering är vanligt förekommande på förskolor, men väldigt ovanligt i skolan.28 

 

Samhällig integrering 

Samhällig integrering betyder att alla har tillgång till samma resurser och alla har samma 

möjligheter, oavsett handikapp. Man kan påverka sin situation och vara aktiv i arbetslivet. 

Detta är den slags integrering som är önskvärd att uppnå i ett samhälle.29 

 

 

4.3 Salamancadeklarationen 

I juni 1994 anordnades en världskonferens av den spanska regeringen tillsammans med 

UNESCO där ca trehundra personer närvarade. De representerade över nittio olika regeringar 

och tjugofem olika internationella organisationer. Konferensen hölls i staden Salamanca, 

därav namnet Salamancadeklarationen. Deras främsta mål var att komma fram till riktlinjer 

och förslag på hur elever i behov av särskilt stöd skulle kunna undervisas i det ordinarie 

skolväsendet.  

   Deklarationen uppmanar till alla individers lika värde och rätt till en likvärdig utbildning. 

Den slår också fast att alla länder skall ha klara riktlinjer och tydliga instruktioner och 

principer för vad en integrerad undervisning betyder och vad den innebär för såväl elever som 

pedagoger. Av deklarationen framgår att det finns undersökningar som visar att de individer 

som är i behov av särskilt stöd och som integrerats i grundskolan, uppnår bättre resultat och 

känner en större gruppsamhörighet än de elever som inte haft en integrerad skolgång. 

   Alla elever skall, i alla sammanhang och under alla undervisningsmoment, kunna delta 

tillsammans. Pedagogerna skall ha en sådan kompetens att de ska kunna bortse från elevernas 

svårigheter och individuella skillnader, de skall se till individen och använda sig av en 

varierad undervisning där alla elever är delaktiga. 

    

 

 

                                                
28 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid.19 
29 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid.19  
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Att placera elever i specialundervisningsklasser, eller s.k. samgrupper bör vara en 

undantagslösning enligt deklarationens mening, det bör endast ske i de fall där det inte finns 

någon annan lösning och där det är av bästa intresse för individen.  

   Eftersom Salamancadeklarationen är en deklaration har den ingen rättsligt betydelse, utan 

snarare en politisk. Trots att den inte är en lag som måste följas så är den allmänt vedertagen 

som del i värdegrundsarbetet och ses som en rekommendation på hur skolor, runt om i 

världen, skall kunna anpassa undervisningen och arbetsmiljön för alla elever.30 

   Några av de rekommendationer deklarationen värnar om och tror på, och som är relevanta i 

min undersökning framgår i följande punkter: 

 

• Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att 

uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. 

Vi anmodar och uppmanar alla regeringar att 

• i sina politiska riktlinjer och anslagstilldelningar prioritera förbättringarna av sina 

utbildningssystem så att de kan ta emot alla barn, oavsett individuella skillnader eller 

svårigheter. 

• Tillse att lärarutbildningen och fortbildningen av lärare inom ramen för systematisk 

förändring, anpassas till undervisningen av elever med behov av särskilt stöd inom det 

ordinarie skolväsendet.31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Salamancadeklarationen, nr 1/2001 
31 Salamancadeklarationen, sid. 16-17 2001 
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5. Möjligheter och Svårigheter 

Integrering av särskoleelever i grundskoleklasser sägs få en rad positiva effekter för 

särskoleeleverna: De får positiv dragkraft av grundskoleeleverna bl.a. genom att se dem som 

förebilder. Särskolebarnen får social träning genom interaktionen med grundskolebarnen, 

eftersom de barn som är inskrivna i särskolan ofta har svårigheter just med att fungera bra i 

sociala sammanhang. Genom denna slags integrering får de även möjlighet att bo kvar hemma 

och slippa långa resvägar till skolan. Långt avstånd till den skola de går i kan vara något som 

flera av dessa elever annars är vana vid.32  

   Men integrering av särskolebarn i grundskolan medför även en viss oro. En risk som nämns 

är att särskoleeleverna inte får undervisning utifrån särskolans kursplaner. Detta kan leda till 

att de inte har lika lätt att ta till sig undervisningen och deras inlärning blir lidande. En annan 

svårighet är att särskolebarnen riskerar att bli socialt isolerade. Eftersom de har svårt med 

sociala interaktioner, har de svårt att skapa nya kontakter och svårt att få vänner. Detta kan 

resultera i att de är integrerade i fysisk mening i klassen, men de är inte socialt integrerade 

som en del i gruppen.33 

   Det sägs att grundskoleintegrering fungerar bättre för särskoleelever om klassen är 

åldersintegrerad. Då barn som är inskrivna i särskolan har ett IQ under 70 är de ofta också 

omogna för sin ålder och har därför lättare att finna vänner där åldersspannet är bredare. 

Vidare menar man att denna slags integrering fungerar bättre i grundskolans yngre åldrar än i 

de äldre.34  

   Enligt skollagens andra paragraf gäller att:  
 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 
sociala och ekonomiska och sociala förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen 
skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildning skall 
hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 
   Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och 

rasistiska beteenden. Lag (1999:886).35 

                                                
32 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid. 25 
33 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid. 25 
34 Skolverket, I särskola eller grundskola?, sid. 25 
35 Lärarförbundet, Lärarens handbok. Skollag, Läroplaner, Yrkesetiska principer. Sid. 55 
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5.1 Förståelsen ökar 
 
I Salamancadeklarationen står det att:  

 
Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan. FN: s konvention om barns 
rättigheter slår fast att alla barn har rätt till utbildning och också rätt till stöd för 
att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Skolan ska ge plats för alla barn. När 
barn från olika bakgrunder och med olika förutsättningar får mötas så kan 
solidariteten byggas upp.36 

 
En av de möjligheter som integrerad skolgång för med sig är att vår förståelse och empati för 

varandra ökar. Det är det effektivaste sättet att för barn i behov av särskilt stöd och deras 

kamrater bygga upp en solidaritet.37 

   Om vi inte har en vardag med de barn som är i svårigheter så blir det betydligt svårare att 

förstå och acceptera dem som en del av gruppen. När vi redan i skolan lär oss mer om olika 

handikapp och funktionshinder är chansen större att vi i vuxen ålder, i till exempel vårt 

arbetsliv, behandlar dessa individer med större respekt och förståelse.  

 

 

5.2 Verksamheten 

För att få en integrerad verksamhet så behövs både en s.k. normalverksamhet och en s.k. 

specialverksamhet. Finns det ingen balans mellan de båda kommer inte den integrerade 

verksamheten att fungera. Detta kräver ett samarbete mellan de olika verksamheterna, de 

olika pedagogerna, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna lära av varandra. Ska vi leva 

tillsammans så måste vi lära tillsammans.38 

   För att lyckas med integrering krävs att en hel del saker faller på plats. Pedagogens 

förhållningssätt är naturligtvis det viktigaste, men personalens gemensamma värdegrund och 

attityd är minst lika viktig. Att pedagogerna har tillgång till de kunskaper, den handledning 

och det stöd som de behöver, att pedagogen och föräldrarna har en nära kommunikation och 

ett bra samarbete, skolledningens inställning och agerande, mm. 

På små skolor är valmöjligheterna färre, därför faller sig integreringen naturligt, därför har 

även skolans storlek betydelse.39 

 

 

                                                
36 Salamancadeklarationen, sid. 5 
37 Salamancadeklarationen, I 8, sid. 25 
38 Karlsudd P, föreläsning Karlstad Universitet, 2005-11-02, Karlsudd P, Tillsammans 
39 Karlsudd P, föreläsning Karlstads Universitet, 2005-11-02, Karlsudd P, Tillsammans 
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Enligt Lpo94 skall skolan sträva efter att varje elev;  

• utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,  

• respekterar andra människors egenvärde,  

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 

medverkar till att bistå andra människor,  

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och  

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.40  

För att till fullo kunna uppfylla dessa mål krävs att eleverna integreras och tar del av 

varandras svårigheter och möjligheter. För att kunna leva sig in i och förstå en annan 

människas situation, krävs förutom empati, en förförståelse och en uppfattning om olika 

förhållanden.41  

 

 

5.3 Utanförskap 

Ett problem som kan uppstå i samband med integrering av elever från särskolan till 

grundskolan är mobbning. Hur det nu än är så är vårt samhälle inte så accepterande som vi 

ofta hoppas på att det ska vara. Vi är rädda för det som är annorlunda, de personer som 

utmärker sig på olika sätt, blir ofta måltavlor. Detta är något man får tänka på. Trots att 

eleverna mycket väl kan ha gått i samma förskola och är bekanta med varandra, kan 

mobbning uppstå när eleverna blir äldre och försöker hitta sina olika roller. När eleverna 

kommer in i puberteten, senare mellanstadiet och högstadiet, sker en förändring. Oftast blir 

klasserna splittrade, blandade med nya elever, mycket händer med den enskilde individen. 

Eleverna har fullt upp med sig själva och sitt eget utvecklande att allt de lärt sig om 

solidaritet, allas lika värde o.s.v., inte längre är lika viktigt. Under dessa år löper de individer 

som har ett något avvikande beteende eller utseende störst risk att råka ut för mobbning eller 

utstötning.42  

 

                                                
40 Lärarens handbok,  Lpo94, 2.1 Normer och värden 
41 Karlsudd P, Tillsammans 
42 Karlsudd P, Tillsammans, sid. 17 
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5.4 Fördomar och okunskap 

De flesta av oss människor agerar avvisande mot sådant vi inte förstår oss på och det vi inte 

förstår känner vi inte sällan en viss rädsla för. Vår okunskap är vår största brist, det är till viss 

del den som styr vår rädsla och våra negativa beteenden. Vårt samhälle idag är klassindelat, 

till den grad att vi har områden där det bor välbärgade människor, områden där det bor fattiga 

och områden där det bor invandrare. Vi har även, på vissa orter, områden där det bor individer 

med funktionshinder och förståndshandikapp. Dessa sistnämnda områden brukar inte sällan 

ligga nära de områden där de mindre välbärgade bor, vilket indikerar att vi fortfarande 

placerar dessa individer i områden som vi ser som ”sämre”.  

Detta beror naturligtvis på en mängd olika faktorer, men faktum kvarstår att vi inte kommer i 

mer kontakt med dessa människor än vad vi måste. Hur ska vi då kunna bli mer toleranta, 

öppensinnade och välkomnande?  

    I skolan ser det ibland likadant ut, både pedagoger, rektorer och föräldrar kan se negativt på 

att integrera grundsärskolebarn i en klass med grundskolebarn, då deras fördomar ofta styr 

deras omdömen. Pedagogerna kan vara emot en integrerad verksamhet då de inte har 

kunskaperna som krävs för att bedriva undervisningen i en klass där det finns barn med 

särskilda behov. Rektorerna kan få påtryckningar från föräldrar till grundskoleelever som 

hotar att byta skola, vilket leder till att skolan förlorar pengar.43   

 

 
5.5 Klassrumsmiljön 

Om undervisningen måste anpassas så till den grad att den avviker allt för mycket från den 

undervisning som bedrevs innan integreringen ägde rum, och om denna förändring uppfattas 

negativt av de övriga eleverna, kan det leda till komplikationer.  

   Om tempot måste saktas ner, vissa moment flyttas på eller visst läromedel tas bort, bör detta 

göras under ett terminsskifte. Eleverna bör vara väl informerade om vad som händer och hur 

undervisningssituationen kommer att se ut. Det är förmodligen sällan som 

undervisningssituationen förändras så till den grad att eleverna ser de särskoleintegrerade 

barnen som orsaken till detta. Skulle dock detta inträffa beror det på dåligt planerande och 

möjligen viss bristande kompetens från pedagogens sida.  

 

 

                                                
43 Brodin J, Lindstrand P, sid. 52 
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Alla elever mår bra av att pedagogens undervisning är tydlig, konsekvent och visuell, men för 

vissa elever är det nödvändigt för att de skall kunna tillgodogöra sig något av undervisningen 

över huvudtaget.  

   En del av barnen med funktionshinder har specifika svårigheter med motoriken. De får 

impulser som de helt enkelt inte kan styra, en arm kan flyga upp helt oväntat, eller ett ben kan 

sparka till någon utan att det är avsiktligt. Detta skapar naturligtvis stora problem i ett 

klassrum, det kan störa undervisningen och arbetsron. Dessa problem kan vara svåra att 

hantera och klagomål från föräldrar och elever kan förekomma.44 

   När vi integrerar barn från olika bakgrund och förhållanden med varandra så bör vi göra det 

för deras skull och inte för vår. På vissa skolor har fysisk integrering lett till att eleverna inte 

mår bra och tar till sig undervisningen mycket sämre än de gjort tidigare. Vi får inte endast 

integrera för integreringens skull, vi måste ha ett syfte och resurserna som krävs så att alla 

individer mår bättre av den nya situationen. Det är trots allt så att kan skolan inte erbjuda det 

stöd som de grundsärskoleintegrerade eleverna är i behov av så är det just de som förlorar på 

det hela, trots att man menar att det är främst för dessa elever integreringen sker.45 

 

 

5.6 Komplikationer 

Det största hindret som finns för integreringen är skolledningens och pedagogernas inställning 

och egna värderingar. Personalen måste ha samma grundläggande värderingar och tro på idén 

om integrering annars går det inte.46  

   Under 1986 började ett projekt i Höganäs kommun, där fyra elever med utvecklingsstörning 

blev gruppintegrerade i en vanlig grundskoleklass. Efter att projektet pågått under en period 

lämnades synpunkter från både föräldrar och elever. De allra flesta var positiva, men några 

var negativa. En förälder ställer sig tveksam till projektet. Denne anser att tycka-synd-om-

mentaliteten gärna speglas i elevernas beteende. En grundskoleelev tycker att det inte var så 

stor skillnad mellan alla elever när de gick på lågstadiet, men när de kom upp på mellanstadiet 

blev skillnaderna större. Speciellt märktes det när de arbetade med gruppuppgifter. I stort 

ansåg dock samme person att det inte varit påfrestande eller allt för arbetsamt att ha en 

integrerad skolgång.  

                                                
44 www.sit.se , 2006-09-27 
45 www.pedagogiskperspektiv.se Artikel 2 
46 Andersson Birgitta m.fl. Boken om integrering, sid. 164 
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En av särskoleeleverna som deltog i projektet menar att han aldrig hade lärt sig så mycket 

som han gjorde om han inte fått undervisning i den lilla gruppen men han påpekar samtidigt 

att han har ett behov av den stora gruppen, sin klass, eftersom han har flera kompisar där47. 

   Tycka-synd-om-mentaliteten är ännu ett av de hinder vi kan stöta på med integrerad 

skolgång. Grundskoleeleverna utvecklar någon slags nedsättande medkänsla för 

särskoleeleverna, de märker att de inte klarar lika mycket, eller förstår lika mycket. I filmen 

om Peter, en pojke med Down Syndrom, framgår tydligt att speciellt flickorna i klassen, i 

vilken han integreras, blev ”små mammor”.48 De hjälpte Peter i matsituationer, och de tog på 

sig rollen att informera om vad som var rätt och fel. I filmen så fungerade trots allt systemet 

bra, barnen fick själva lösa olika konflikter. Peter blir dock något hårdhänt när saker och ting 

inte går hans väg, och tenderar att ta ut sin frustration över sina klasskompisar.  

I dessa situationer ingriper inte heller pedagogen utan eleverna får lösa det själva. Ett sådant 

förhållningssätt kan uppfattas ansvarslöst och möjligen omdömeslöst av elevernas föräldrar 

och konflikter kan uppstå.  

 

 

5.7 Ökat behov av diagnoser 

Trots att förhållandena för funktionshindrade ändrats avsevärt de senaste decennierna ser vi 

ändå att ett större antal elever får diagnoser idag än tidigare. En möjlig orsak till varför detta 

sker är skolornas bristande ekonomi. I samband med en diagnos kommer det resurser både i 

form av kapital och i form av arbetskraft. Tyvärr kan man säga att idag gäller formeln ”ingen 

diagnos – inga pengar”. Pedagogerna ställs inför svåra beslut på grund av detta. Man ser 

framförallt en ökning av de s.k. bokstavsdiagnoserna. Har ett barn väl fått en diagnos är det 

oerhört svårt att komma ifrån den. Det händer sällan att man blir av med den, eller får den 

ändrad. Det är inte ovanligt att yngre barn som visar tecken på autism och därför får denna 

diagnos, i vuxen ålder inte alls har detta funktionshinder utan snarare har högfungerande 

autism, i vuxen ålder istället visar sig ha Aspergers syndrom, vilket är ett betydligt mildare 

funktionshinder.  

 

 

 

                                                
47 Andersson B m.fl., sid. 168 
48 Film: HBO Production, Educating Peter, 1991 
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En individ med Aspergers syndrom har inte ett IQ under 70 (vilket en person med diagnosen 

autism har) vilket i sin tur innebär att du inte får vara inskriven i särskolan. Detta skapar 

naturligtvis stora problem för dessa individer i framtiden. När barnen är yngre är det dock 

svårt att, i vissa situationer, skilja dem åt. Att ha en diagnos, av vilket slag som helst, kan göra 

det svårt för eleven att skaffa ett arbete i framtiden. Att ha en ”handikappstämpel” ses inte 

som någon tillgång på arbetsmarknaden.49 

   Den största utmaningen/svårigheten, väntar eleven först efter avslutad skolgång. Skolan ser 

ofta kortsiktigt när elever skrivs in i särskolan, det är en lösning på ett problem som ses som 

nästintill akut. I de allra flesta fall händer det i tron att man hjälper eleven till en bättre 

skolsituation med större möjligheter för inlärning, men det kan innebära problem för 

individen i ett senare skede.50 

   Att diagnoserna ökar kan man även koppla till pedagogerna och deras didaktiska förmåga. 

Många frågar sig om ökningen av diagnoser beror på att pedagogerna i våra skolor har blivit 

sämre. Kan det bero på att vi idag inte klarar av de klassrumsförhållanden som råder och 

därmed även det ökande elevantalet?  

   Pedagoger för ett fyrtiotal år sedan var auktoritära, de var väl ansedda och ifrågasattes 

sällan. Det gjordes dock heller inga ansträngningar då för att hjälpa de som hamnade efter 

eller inte lärde sig i den takt de skulle.  

   Ser vi endast ett tjugotal år tillbaka i tiden ser det annorlunda ut. Invandringen ökar något i 

landet och barn från andra kulturer kommer in i våra skolor, vilket medför större utmaningar 

för pedagogerna. Klassrummen blir nu mer och mer uppblandade av elever med flera olika 

behov och förutsättningar. Pressen på lärarna ökade ännu mer när vi för ca tio år sedan 

började prata om integrerad skolgång och att alla elever skall kunna undervisas tillsammans. 

Pedagogerna skall nu kunna be om hjälp om de behöver, något de aldrig gjort tidigare då de 

arbetat helt självständigt.  

 

 

 

 

 

                                                
49 Brodin J, Lindstrand P, sid. 62 
50 Emanuelsson Ingemar, Om vikten av att se elevers skolsvårigheter i längre tidsperspektiv, i iwww.sit.se 2006-
09-27 
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Nu skall de arbeta i arbetslag och ta del av varandras erfarenheter och ge varandra råd. I 

samband med de olika lagarna för funktionshindrade som kommit åren tidigare behövs det 

även fler pedagoger som har utbildning att kunna stötta dessa elever.51 

   Det finns större utmaningar i ett klassrum i dag än för femton till femtio år sedan, 

lärarutbildningen har utvecklats och förändrats hela tiden och samhällets värderingar och 

förutsättningar ändras konstant. I och med detta är det kanske inte så konstigt att 

pedagogernas kompetens, till viss mån, sänks. Om det däremot är detta som gör att 

diagnostiseringen av elever ökar är svårt att avgöra.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
51 Brodin J. Lindstrand P, sid. 90 
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6. Diskussion 

Integrering, inkludering och segregering är alla laddade begrepp. Efter att ha undersökt detta 

område har det till stor del givit mig större insikt och bredare kunskaper men det har även fått 

mig att förstå hur komplicerat och svårdefinierbart det är.  

  Det finns de pedagoger som verkligen brinner för integreringen och dess möjligheter, sedan 

finns det de som inte ser möjligheterna utan enbart problemen. När man, som praktikant, 

möter pedagoger på fältet får man oftast bilden av att de är för integrering, och de talar väl om 

det. När man sedan hör hur de pratar med vissa kollegor om elever så inser man att de inte alls 

är för integrering. Åtminstone inte i den utsträckning som jag anser att de borde vara om de 

tolkat begreppet integration på det sätt som jag gjort.  

     Den allmänna åsikten om integrering som man ofta stöter på, främst bland äldre pedagoger 

men även i den yngre generationen, är att det går inte, det blir för stora problem, det finns 

inga resurser. o.s.v. Man kan fråga sig vem det blir för jobbigt och för stora problem för, 

pedagogen eller eleven i fråga. I många fall tror jag att det beror på rädsla att misslyckas, 

rädsla att inte räcka till, det är lättare att lägga problemet på eleven, och på så sätt slippa 

misslyckas. I de allra flesta fall hoppas och tror jag att pedagogen egentligen vill det som är 

bäst för eleven. Problemet är nog bara att vad som är bäst för eleven och vad som är enklast 

för pedagogen förväxlas. I tron att man gör det rätta och att eleven inte ska lyckas på grund av 

de samhälliga krav som ställs på denne, bestäms det att det är bäst för eleven att gå i en 

mindre grupp. Det kan det också mycket väl vara men det ska vara förälderns och elevens 

beslut i samråd med pedagogen, specialpedagog och rektor. Beslutet bör inte fattas över 

huvudet på dem.  

   När man tänker på allt jag läst och allt jag lärt mig om specialpedagogik och integrering så 

är det svårt att förstå hur inställningen hos erfarna pedagoger, i många fall, kan vara så 

negativ. Det ligger säkert mycket i att pedagoger känner att det kommer att bli tidskrävande, 

det kommer att kräva att de ändrar på sitt invanda undervisningssätt och det kommer att bli 

mer att tänka på och anpassa sig till. Trots att man till viss del förstår deras frustration över att 

de känner att tiden inte räcker till och att klasserna bara blir större och större, så känns det 

ändå som att själva syftet glöms bort. Det står tydligt i läroplanerna och kursplanerna hur vi 

ska förhålla oss och vad vi ska förmedla, vi är där som en vägvisare för dessa elever, vi ska 

förbereda dem på vårt, inte alltid, så accepterande samhälle.  
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Hur ska vi kunna uppfylla dessa krav och mål om vi inte anpassar oss själva, om vi inte visar 

barnen att alla duger, oavsett hudfärg, ålder, kön, handikapp eller social bakgrund? Vi 

glömmer alldeles för ofta bort för vems skull vi står i klassrummet. 

   Alla barn mår bra av tydliga ramar och av en pedagog som är säker i sig själv och sin 

yrkesroll. Både barn i problem och barn som inte är i problem. 

   Jag tror att klasstorlekarna i skolor i dag är ett stort problem, kanske det största, kombinerat 

med att vi har för få pedagoger. Jag har sett både väldigt stora klasser och väldigt små, visst 

beror det till stor del på pedagogen och vilket förhållningssätt hon har. Det finns de pedagoger 

som oavsett klassens storlek kan få det att fungera, men generellt så fungerar det bättre i 

mindre klasser. Jag tror att det mesta handlar om inställningen och det gemensamma 

förhållningssättet. 

   I Outsiders, ett program på kanal 5, får man i ett avsnitt bl.a. följa en man med Aspergers 

syndrom. Han beskriver sin diagnos och vilka svårigheter han har. Han pratar även om sin 

skolgång, det han minns tydligast är hur han alltid flyttades på. Då är det också viktigt att 

komma ihåg att barn med Aspergers syndrom inte har ett IQ under 70, denna pojke var alltså 

inte integrerad i grundskolan från särskolan. Eftersom hans tillstånd medför vissa svårigheter 

för honom gör det att han, i vissa fall, stör undervisningen. Istället för att anpassa sin 

undervisning till alla barn så flyttar pedagogen på honom, något som jag tror är väldigt vanligt 

ute på skolorna idag. Han beskrev det som ”fruktansvärt” och minns det som ”tortyr”, att alltid 

bli bortplockad. Detta behöver dock inte ske om pedagogen har de kunskaper som krävs för att 

undervisa i en klass där olika sorters svårigheter representeras. I dag finns det, statistiskt sett, 

minst en elev i varje klass med någon form av svårighet. Alla pedagoger bör idag alltså ha de 

kunskaper som krävs för att anpassa undervisningen för alla barn. Där tror jag att ett annat av 

de största problemen ligger. En skola för alla är inte möjlig om vi inte har pedagoger som tror 

på det och som, framförallt, är utbildade för det. Vi kommer aldrig att få en fungerande 

integrerad verksamhet om inte de pedagoger som är verksamma har den utbildning och de 

kunskaper som krävs. 

   Jag hoppas att alla blivande pedagoger kommer ut i verksamheten med viljan att bygga upp 

en skola för alla. Jag tror att en del av den ovilja vi ser ute i verksamheten beror på den 

tidsbrist lärarna känner av. Det är så mycket de ska hinna med, lära ut, planera osv. Jag tror 

även att pedagogerna har för höga krav på sig själva, och att det i sin tur bidrar till ovilja och 

frustration.  
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Om vi alla strävar efter samma mål så borde resurserna ses som en bonus; inte som ett problem 

för att de inte är tillräckliga. Var glad och positiv över det lilla, om du har lärt dina elever en 

sak idag är de klokare än de var igår. Det viktiga är att barnen vill gå till skolan, att de trivs och 

känner sig trygga. Uppnår man det tror jag att lärdomen och gruppdynamiken (med allt vad 

den innebär) löser sig mycket av sig självt. 

   Avslutningsvis vill jag säga att det har varit mycket givande och intressant att undersöka 

detta ämne. Det står helt klart för mig att det finns både möjligheter och svårigheter med 

integrering av särskoleelever i grundskolan. Jag anser dock att de flesta av de svårigheter man 

stöter på är saker som går att övervinna. Det krävs att en del förändringar genomförs, bl.a. 

minskat elevantal i klasserna, bättre utbildningar till lärarstuderande med mer 

specialpedagogiska inriktningar och framförallt en positivare inställning. I mitt tycke så är 

möjligheterna med integrering så många fler och så mycket viktigare än svårigheterna. Därför 

bör vi fokusera på vad dem och inte de eventuella problem som kan uppstå. 
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