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1. INLEDNING

Mitt intresse för individualintegrering började under en av mina praktikperioder. Jag var i en
åldersblandad klass, år 1-3, i ett litet samhälle utanför Linköping. I klassen fanns det två
särskolebarn som var integrerade i klassen. Båda var utvecklingsstörda men väldigt olika. Jag
tyckte att det var spännande att se hur lärarna arbetade med de här två eleverna och hur de
fungerade tillsammans med de andra eleverna.
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Med individualintegrering menar jag förståndshandikappade barn som istället för att gå i
särskolan går med normalbegåvade elever i en vanlig grundskoleklass.

Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur det är att som lärare ha en individualintegrerad
särskoleelev elev i sin klass.

I mitt arbete tar jag upp frågor som när man började med integrering, hur det fungerar i
klasserna idag och vad lärare som har individualintegrerade elever i sin klass tycker om det.
Jag börjar med en historisk tillbakablick om hur förståndshandikappade barn har tagits om
hand och hur deras undervisning har sett ut i olika tider. Fortsätter med att tala om vad
utvecklingsstörning innebär och olika former för integrering. Efter det redovisar jag vad lärare
som har individualintegrerade elever har svarat på i enkäter och på intervjufrågor.
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2. FRÅGESTÄLLNINGAR

Varför har  man haft och har individualintegrering av särskolebarn?
När började man med individualintegrering och hur har det sett ut i olika tider?
Hur har samhällets syn på de handikappade har varit och om det har påverkat utformningen av
undervisningen?
Vilka benämningar har förekommit på de psykiskt utvecklingsstörda och är de också präglade
av samhällets syn?
Vilken undervisning ska de psykiskt utvecklingsstörda få och vad ligger till grund för den
undervisning de får?
Vad säger läroplanen om undervisningen av särskoleelever?
Hur är det tänkt att individualintegrering ska fungera och hur fungerar det i verkligheten? Finns
det flera former för integrering och hur är de upplagda i så fall?
Vad tycker lärare om individualintegrering?
Får man som lärare någon handledning och stöd?
Vad får läraren för information innan eleven börjar?
Hur påverkas undervisningen när man har en individualintegrerad elev i klassen?
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3. BAKGRUND

3.1. Historik

Hur samhället har sett på de förståndshandikappade genom olika tider kan man delvis utläsa
genom att se på hur de har benämnts. På 1800- talet och tidigare kallades dessa människor
rätt och slätt för idioter. De var väl inte helt accepterade men var ändå en del av samhället.
Före industrialiseringen klarade sig de förståndshandikappade rätt bra i samhället, för de
kunde hjälpa till hemma på gårdarna med enkla sysslor efter sin förmåga. I och med att
industrialiseringen förändrade samhället förändrades även situationen för de handikappade- det
fanns inte längre arbete för dem hemma eftersom fler och fler småbruk lades ned, och på
industrier fanns det inget för dem att göra.

Sinnesslöa, med tillägget bildbar eller icke bildbar, var ett länge gångbart namn på de mentalt
handikappade,(Larsson, 1983 ). År 1866 öppnades de första hemmen för sinnesslöa barn.
Dessa hems idé var dels att vårda barnen, dels att ge dem utbildning och att skydda barnen
från det hårda samhället. Detta medförde att institutionerna låg långt från all annan civilisation.
Man trodde att utbildning kunde mildra deras handikapp och i bästa fall även bota dem. Ordet
segregering fick här betydelsen att man för barnens bästa höll dem borta från samhället. Snart
fick dock ordet en annan innebörd. Det var när man insåg att det inte gick att bota barnen från
deras handikapp. Det svängde om och nu var det samhället som skulle skyddas för de
sinnesslöa, för de sågs ”som en fara för en sund samhällsutveckling”.(Skolverket, 1994 )

Vid Folkskolans start 1842 förekom en slags integrering av de barn som var lindrigt
förståndshandikappade. Ganska snart ansågs det att dessa barn var ett hinder för de andra
elevernas undervisning. Vid 1900- talets början startades det hjälpklasser för de
handikappade barnen och 1921 kom bestämmelser om hjälpundervisning för svagt begåvade
barn. År 1932 startades en utredning som skulle utreda hur den särskilda undervisningen för
psykiskt efterblivna skulle fungera. Den kom fram till att undervisningen för dessa barn skulle
vara mer praktisk och man skulle genomföra testningar för att ta reda på vilka som var
psykiskt efterblivna. (Skolverket, 1994 ) År 1944 infördes skolplikt för så kallade bildbara
sinnesslöa (lindrigt förståndshandikappade). Då fanns det bara skolor i större städer som tog
emot bildbara sinnesslöa. Barnen var tvungna att flytta dit, ofta mot föräldrarnas vilja. Viss
lokalintegrering förekom på vissa ställen.(ibid. )

År 1954 kom en omsorgslag som innebar att man officiellt bytte benämning till Psykiskt
efterblivna. Skolplikten började vid sju års ålder och sträckte sig som längst till tjugoett
år.Dock kunde man få förlängning med två år. Undervisningen skulle ske vid
särskolor.(Larsson, 1983 ) Det var lätt att få pengar till handikappgrupper vid den här
tiden.(Carlström-Hagman, 1989) I samband med särskolor byggdes även småbarnshem,
förskolor, skolhem och yrkeshem för yrkesutbildning.(Larsson, 1983 ) 1967 kom en lag som
kallades ”Lag angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda”(Ibid.) Under 70-talet
började strävandena mot integrering. (Wadström, 1980 ) Det var först nu på 70- talet som
integrering blev en pedagogiskt medveten skolform. När integrering förekom tidigare var det
den enda lösningen för det fanns inga andra alternativ.
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3.2. Psykisk utvecklingsstörning

För att komma fram till hur många som är utvecklingsstörda används tester av olika slag bland
annat intelligenstest. I skolåldern görs många tester och det är först då som många av de
lindrigt förståndshandikappade upptäcks.(Asmervik, Ogden mfl. 1995 ) Om man använder ett
intelligenstest för att bestämma om en person är utvecklingsstörd så brukar gränsen gå vid 70.
De som har en intelligenskvot under det kan, enligt internationella konventioner, definieras som
utvecklingsstörda. Ungefär 0.5 % av Sveriges befolkning kan med detta sett att se betraktas
som utvecklingsstörda. Det blir cirka 40 000 personer och av dem är 13 000 barn.

Figur 1. Normalfördelningskurvan vid intelligenstest med skala för normalpoäng. (Asmervik,
Ogden  mfl. 1995 s.90)

Länge jämställdes utvecklingsstörning med sjukdom, mentalsjukdom,(Skolverket, 1994 ) men
psykisk utvecklingsstörning är ingen sjukdom. Det är ett handikapp som berör förståndet som
innebär att förmågan att tänka och förstå är nedsatt. Den normala utvecklingen är störd på
något vis till exempel genom hjärnskada, kromosomavvikelser, understimulans eller
näringsbrist, eller helt enkelt ”sämre” utrustade. En del har även tilläggshandikapp såsom
blindhet, dövhet eller rörelsehindrade. Det förståndshandikappade barnet genomgår samma
utvecklingsfaser som andra barn men  det sker långsammare och de når inte lika
långt.(Mark,L., Hillbom,J. 1980 )

Om man anser att utvecklingsstörning delvis beror på miljöfaktorer såsom understimulering så
blir undervisningens form i skolan viktig. Barnet måste få stöd och puffar framåt för att
utvecklas så mycket som är möjligt. Oavsett om man är förståndshandikappad eller är
normalbegåvad så är det sällan som man utnyttjar sin hjärnas fulla kapacitet. Alla människor
kan dock utvecklas ytterligare lite till och lära sig att använda lite mer av sin hjärna, men för
detta behövs stimulans och tillfälle. Detta är extra viktigt  för den som har sämre förutsättningar
från början. En som är förståndshandikappad har förmågan att lära sig, men det tar längre tid
än för andra. Hos människan finns det även andra viktiga sidor än förståndet till exempel
känslor. Känslosidan är inte skadad hos de förståndshandikappade. ( Bakk, Frimansson,
1976 )
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Ett begrepp som också används för utvecklingsstörning är begåvningshandikapp.
Benämningen på de psykiskt utvecklingsstörda har hela tiden ändrats, för namnet får efter ett
tag en negativ och nedsättande klang och då måste man kalla dem något annat.

3.2.1 Uppdelning av gruppen psykiskt utvecklingsstörda i tre undergrupper:

-Lindrig utvecklingsstörning

Detta är den största gruppen av psykiskt utvecklingsstörda, i många fall upptäcks inte
utvecklingsstörningen förrän de börjar i skolan. Många har inga synliga handikapp, de
utvecklas bara långsammare än de normalbegåvade barnen och når inte samma nivå. Deras
intelligenskvot brukar ligga  mellan 55 och 70 och eftersom de utvecklas långsammare än
andra barn så ligger de på en 3½-5-årings nivå när de ska börja i skolan. Dessa barn hamnar
ofta i grundsärskolan.

-Måttlig utvecklingsstörning

De flesta av de som är måttligt utvecklingsstörda har synliga handikapp. De som har Downs
syndrom brukar tillhöra den här gruppen. Deras intelligenskvot är på mellan 40 och 55. Många
har kommunikationsproblem och nästan ingen lär sig att läsa eller skriva. De får gå i
träningsskola.

-Grav utvecklingsstörning

Många av de som är gravt utvecklingsstörda har även flera funktionshandikapp till exempel
synfel och motorikproblem. Dessa personer kommer alltid att vara beroende av att andra
människor tar hand om dem. De får en form av undervisning som går ut på att de ska aktiveras
och försöka lära sig saker som att äta själv.
(Asmervik, Ogden mfl. 1995 )
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3.3. Vad gäller i skolan nu enligt Lpo-94 för elever och lärare?

Särskolan är en skola som är till för elever som på grund av att de är psykiskt
utvecklingsstörda inte kan vara med i den vanliga undervisningen i grundskolan. De som går i
den vanliga grundskolan har skolplikt som innebär att de måste gå nio år i skolan. De barn
som hör till grundsärskolan har särskild skolplikt och den innebär att de har nio obligatoriska
år i skolan och ett frivilligt tionde år. Tidigare hade särskolan sin egen läroplan men omfattas nu
av den läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo-94, som gäller för övriga
skolformer, det vill säga grundskolan år 1-9 (Focus 98, Nordstedts multimedia). Eftersom de
individualintegrerade eleverna är inskrivna i särskolan så gäller för dem de mål som gäller i
grundsärskolan. Dessa mål ska de uppnå utifrån sina individuella förutsättningar. Det är skolan
som ansvarar för att eleven når upp till målen, både inom grundskolan och inom
grundsärskolan.

Lpo-94 säger att skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan

-har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar,
-efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera,
-har utvecklat sådana färdigheter i matematik att eleven kan lösa problem i den dagliga
livsföringen,
-känner till och förstår grundläggande sammanhang i sin omvärld och så långt möjligt
får insikt i grundskolans kunskapsområden och övergripande perspektiv,
-har ökat sin förmåga att söka kunskap och veta var man får hjälp att göra det,
-har ökade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden som utvecklar individen och
kan berika fritiden,
-kan förstå och använda enklare ord och uttryck på engelska,
-har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del
av samhällets kulturutbud,
-känner till grunderna för en god hälsa och
-har ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det
dagliga livet. (Lpo-94 s.11)

Vad som man måste tänka på när det gäller grundsärskolans mål är att det är efter den
enskilda elevens förmåga och förutsättningar de gäller. Enligt Lpo-94 så är det varje lärares
uppgift att "utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande."
(Lpo-94 s.12) På flera ställen i läroplanen kan man läsa att elever som har svårigheter och
behöver särskilt stöd ska få det och undervisningen ska anpassas till varje elev.(Ibid s.6,s.12)
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3.4. Människosyn

I skolvärlden är det bland annat olika psykologers, filosofers och pedagogers tankar som har
fått genomsyra undervisning och läroplaner under olika tider. Hur de förståndshandikappade
har behandlats och om de har fått någon undervisning beror till viss del på vilken människosyn
som har rått.

Platon, en filosof som levde mellan 427 och 347 f. Kr. ansåg att individuella skillnader hade
genetiska orsaker. Allt vad en individ någonsin kommer att kunna begåvningsmässigt finns i
hjärnan från födseln. Han ansåg vidare att en människas utveckling var genetiskt bestämd.
Uppfostran gick ut på att "locka fram och förverkliga de slumrande anlag som fanns hos
individen från början. Ingenting nytt kunde läggas till genom undervisning.(McGurk, 1978 )
Undervisning ska alltså vara till för att få eleverna att ta fram det de har inom sig sedan födseln,
det går inte att med undervisning förändra något.

Rousseau levde 1712-1778 och var en fransk författare och filosof. Han skrev en bok
"Èmile", en uppfostringsbok som kom att betyda mycket inom pedagogiken.(Focus
Uppslagsverk,1962) Bokens huvudbudskap var frihet och naturlighet. Vuxna ska inte lägga sig
i, barnet ska lämnas ifred och få utvecklas naturligt. Utvecklingen kommer att ske om den får
ske naturligt man passerar olika stadier i livet. Barnet är aktivt och skapande.(McGurk, 1978 )

Locke var en engelsk filosof som levde 1632- 1704. Hans antagande var att barn var
ofullständiga vuxna. Naturens bidrag till utvecklingen upphörde vid födseln, efter det var det
bara erfarenheter som utvecklade människan. Enligt Locke så har man ingen medfödd
kunskap. Utvecklingen bestäms inte genetiskt. Barndomen är viktig för då kan man få många
viktiga erfarenheter. Barnet är passivt. (McGurk, 1978 ) Locke och Platon står mot varandra i
den här frågan, enligt Platon finns allt men enligt Locke inget. Om man går på vad Locke tror
så ska man proppa barnen fulla med kunskap och hela tiden stimulera dem för att de ska lära
sig så mycket som möjligt. Locke och Platon tycker dock att man ska undervisa barnen vilket
inte Rousseau tycker. Han anser att vuxna inte ska lägga sig i alls. Utvecklingen sker bara man
ger barnet frihet.

3.5. Grunden till den pedagogik som nu gäller angående integrering av särskolebarn

1982 kom socialtjänstlagen som skulle se till alla människors vårdbehov, men bara fyra år
senare kom en tilläggslag, omsorgslagen. Omsorgslagen innebar att man så mycket som möjligt
skiljde på boende och verksamhet. Genom omsorgslagen ställdes individen i centrum och hade
rätt att få sina särskilda behov tillgodosedda. År 1994 antogs en ny lag, LSS, ”lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade”. Huvudsyftet med LSS- lagen är att värna om
individens rätt, valfrihet och integritet. Den person som får hjälp genom denna lag ska kunna
ställa kvalitetskrav på den hjälp hon får. Det grundar sig på fyra ”bärande principer”. Dessa är
tillgänglighet, inflytande och självbestämmande, delaktighet och helhetssyn och kontinuitet. Det
innebär att individens behov ska styra vilken hjälp hon ska få och att hon får den hjälp hon
behöver för att kunna delta i samhällslivet. (Karlsson, Pettersson. 1994)

3.6 Olika stadier/nivåer av integration & definitioner av begreppet integration
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För att veta vad integration handlar om i förhållande till utvecklingsstörning så måste vi
definiera det. M. Söder skriver i sin bok Tränings- och grundsärskolans fysiska och
funktionella indelning om detta. Han anser att det finns olika stadier av integration och han har
delat upp det på fyra delar och dessa är de som följer nedan.

1. Fysisk integration innebär en geografisk närhet. I skolsammanhang medför det att
särskolan har lokaler i eller i anslutning till kommunens andra skolor.

2. Funktionell integrering innebär att gemensamma resurser utnyttjas av båda parter t.ex.
lokaler, viss personal. Vid högre grad av funktionell integrering utnyttjas resurserna samtidigt.
Man äter samtidigt, har samma raster etc. Vid genomförd funktionell integrering har man
därutöver planerade , gemensamma skolaktiviteter.

3. Social integrering innebär att personer med utvecklingsstörning finns med i en
gruppgemenskap. Det finns regelbundna och spontana kontakter mellan personer med och
utan handikapp.

4. Samhällelig integrering är slutmålet. Personer med utvecklingsstörning lever i samhället
med likvärdiga rättigheter och med samma delaktighet som övriga samhällsmedborgare. Denna
integrering har en djupare och mer vittgående innebörd än de tidigare formerna och kan inte
uppnås endast genom skolan.
(Söder, 1978 )

Wadström (1980) är inne på samma idé och delar även han upp begreppet men bara i tre
nivåer.

1.  Lokalintegrering innebär att en grupp funktionshämmade har särskild lokal inom större
enhet för icke funtionshämmade.

2.  Gruppintegrering innebär att några funktionshämmade deltar i en icke funktionshämmad
grupps aktiviteter.

3.  Individualintegrering innebär att en funktionshämmad individ deltar i en icke
funktionshämmad grupps aktiviteter.

(Wadström, 1980 )

Söders och Wadströms definitioner av integrering har i stort sett samma innebörd. Skillnaden
är att Söder drar integrationen ett steg längre genom att tala om en ”samhällelig integrering”.
Det stadie som behandlas i den här studien är Söders ”social integrering” och det som
Wadström kallar ”individualintegrering”. Det vill säga en elev med någon form av
begåvningshandikapp går med normalbegåvade elever i en klass. Ofta är de särskolemässiga
och inskrivna på särskolan men tillbringar ett eller flera år av sin skoltid i en vanlig skola.

Sven-Inge Ängshammar beskriver i sin bok tre olika modeller för hur en elev med
begåvningshandikapp integreras i en vanlig klass och skola. Han delar alltså upp begreppet
individualintegrering i tre undergrupper.
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1. En elev med handikapp går i sin närmaste skola är en modell som är vanligast på
lågstadiet och mellanstadiet och det är den som jag skriver om i detta arbete. Ängshammar
skriver att det är viktigt för barnet och dess föräldrar att få vara i en skola i närheten av
hemmet tillsammans med samma barn som de gick med på dagis och i förskola. Eleven får
7 timmar per vecka i extra stöd som skolan  får förvalta. För eleven betyder detta bland
annat att han/hon måste ta efter övriga elevers sätt att leka och umgås. Att läraren utgår
från klassmajoriteten vid instruktioner och arbetstempo men individualiserar när det
behövs. Att eleven inte alltid arbetar med samma saker som den övriga klassen.
Elevassistenter kan förekomma och ska i så fall vara en hjälp vid sociala situationer.

2. Flera elever med handikapp går i sin närmaste skola eller i en skola på orten. Ibland
bildar eleverna särskild undervisningsgrupp är en  modell som används mest på
högstadiet och i glesbygdsskolor. Den innebär att eleven tillhör en stor klass. Han/ hon kan
även tillhöra en mindre grupp där flera barn med begåvningshandikapp går. De kan träffas
en eller flera gånger i veckan och få stöd och extrahjälp av en stödlärare efter behov.

3. Integrering i en stor klass av enstaka elever från grundsärskolan är en modell som
innebär att en elev som går i grundsärskoleklass har vissa lektioner tillsammans med en
vanlig grundskoleklass.  Vanligast på högstadiet och i ämnen som eleven har särskild
fallenhet för. (Ängshammar, 1989 s.5-8)

3.7 Vad bör man tänka på som lärare innan man tar emot en individualintegrerad elev?

När man har fått reda på att det ska komma en individualintegrerad elev till klassen finns det
flera saker som man som lärare bör fundera över och ta reda på. Vad finns det för resurser på
skolan? Finns det någon speciallärare eller någon annan person med kompetens och
kunskaper om särskoleelever? Som lärare behöver man stöttning och vägledning av utbildade
personer. Det kan vara bra att veta hur mycket barnet klarar av själv. Har det några
tilläggshandikapp såsom synfel, rörelsehindrad eller annat? I så fall, är skolan
handikappanpassad? Behöver eleven hjälp av elevassistent? Skjuter särskolan till någon hjälp?
Finns det någon kontaktlärare från särskolan att prata med och diskutera pedagogik och
metodik med. Har de några resurser som man kan utnyttja?

När man tänker på undervisningssituationen så finns det även saker där att fundera kring. Ska
barnet vara med på allt som klassen gör, eller ska man koncentrera sig på vissa ämnen. Vad
ska han/ hon göra när de andra barnen gör saker denne inte ska vara med på. Detta kan man
dock inte veta förrän barnet har börjat i klassen och kanske gått ett tag. När man planerar får
man planera med den enskilde eleven i tankarna och anpassa undervisningen till denne.

För vissa utvecklingsstörda barn är den sociala utvecklingen inte så långt kommen som hos de
andra barnen, så de måste stärkas i sin sociala utveckling. Detta kanske måste ske innan den
egentliga ämnesundervisningen tar vid. Det är även viktigt att stärka de utvecklingsstörda
barnen i gruppen för det är ofta svårt för de barnen att bli accepterade och en del i
gruppen.(Asmervik, Ogden m fl. 1995 ) Sammanfattningsvis tror jag att för att stärka elevens
självförtroende som också ofta kan vara dåligt på grund av för högt ställda förväntningar och
jämförelser med andra, så kan man ta reda på elevens starka sidor och uppmuntra dem. Se till
att de blir så självständiga som är möjligt i förhållande till sitt handikapp.
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4. METOD

Min första tanke med det här arbetet var att jag skulle undersöka hur de individintegrerade
eleverna trivdes med att vara i normalklass i jämförelse med att vara i särskolan. Ganska snart
insåg jag att det skulle bli svårt dels för att många av eleverna har inte erfarenhet av båda
skolformerna och så är de lite för unga för att kunna reflektera över en sådan sak; vad som är
bäst för dem. Sedan kan det vara känsligt för vissa att bli utpekade och de kanske skulle
känna sig ännu mera annorlunda.

Jag har nu gått över till att ta reda på hur lärarna upplever det att ha individualintegrerade
elever i sina klasser. Det tänkte jag hämta kunskap om genom att läsa litteratur om det och
genom att dela ut enkäter. Redan vid litteraturen tog det stopp. Det finns inte så mycket att
läsa om i detta ämne utifrån lärarnas synvinkel. För att få litet bakgrund till att vi nu har det som
vi har det med särskola och till viss del individualintegrering har jag läst  historik över hur det
har varit förr till nu, från folkskolans början 1842 fram till nu.

Jag hade tänkt att grunda min empiriska del på ett antal enkäter- skriftliga frågor och svar. Jag
hade tänkt mig att lärarna skulle svara utförligt och jag tycker att frågorna är öppna. Jag
lämnade ut sju stycken enkäter. Jag skickade enkäter både till låg-,mellan, och
högstadielärare. Till låg- och mellanstadielärarna skickade jag enkäterna per brev och med
adresserade svarskuvert. De lärarna hade jag haft kontakt med genom tidigare praktik på
deras skolor. Enkäterna till högstadielärarna vidarebefordrades genom en kontaktlärare från
särskolan. Jag fick tillbaka tre enkäter med svar, bara från högstadielärare, en av dem är
speciallärare. Tyvärr är inte svaren så omfångsrika som jag hade önskat. Trots påminnelser
och nya kopior på enkäten har jag inte fått flera svar. Det kunde kanske ha gett en annan
utdelning om jag personligen hade kommit till varje skola, presenterat mig och berättat mer om
vad jag höll på med.

Eftersom enkäten inte gav den utdelning som jag hade trott var jag tvungen att göra någonting
annat. Jag har därför gjort tre intervjuer med lärare på lågstadiet som har individualintegrerade
elever i sina klasser. Det har gett mig litet mer underlag. Jag har även gjort en intervju med en
lärare som arbetar som kontaktperson från särskolan mot lärarna som har
individualintegrerade elever i sina klasser. Enkäterna skickade jag till skolor och lärare som jag
hade varit i kontakt med under mina praktikperioder. En av de intervjuade lärarna hade jag
gjort praktik hos. För att få kontakt med flera lärare att intervjua tog jag kontakt med
särskolan och de gav mig telefonnummer till de andra som jag intervjuade.
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5. RESULTAT

5.1 Enkät till högstadielärare

De tre som har svarat på enkäten är alla högstadielärare. De arbetar på samma skola i
Linköping. En av dem är speciallärare. Jag lämnade enkätformulären till Sven-Inge
Ängshammar som är kontaktlärare från särskolan och han vidarebefordrade dem till dessa
lärare. Här nedan följer de frågor jag ställde på enkäten och de svar jag fick.

1.  Vad tycker Du om integrering av särskolebarn i normalklass?

L1 En helt konsekvent utveckling efter 68:års lag om integrering. Nu är inclusion, en
vidareutveckling av individualintegrering, en ny fas, dvs eleven blir inte segregerad utan ingår i
det vanliga systemet och får sina speciella behov tillgodosedda där. Tyvärr finns det tolkare
som felaktigt tvingar fram vissa modeller. Den enskilde elevens behov är det enda som bör
styra. Särskoleklasser har också sitt berättigande. De måste finnas, och finnas i det stora
sammanhanget.

L2 Har inget emot det, om tillräckligt stora resurser ställs till förfogande.

L3 Om det fungerar bra med kamrater i klassen tror jag att det är bra, men det är en
förutsättning. Fungerar inte kamratrelationerna är risken att den integrerade eleven blir helt
isolerad.

2.  Hur påverkas Din undervisning när Du har ett särskolebarn i klassen?

L1 Inget svar.
L2 Man måste ha stöd från specialister för att kunna hinna med att hjälpa eleven. Tid och
mindre klasser för att kunna hjälpa eleven.

L3 Jag arbetar som speciallärare på högstadiet vilket innebär att jag är van att individualisera.
För en klasslärare tror jag att det är nödvändigt att tänka igenom varje arbetsområde innan, så
att det hamnar på rätt nivå och att man är väldigt tydlig när man anger målen för eleverna.

3.  Hur bör en lärare som ska ta emot ett särskolebarn förbereda sig?

L1 1.Sätta sig in i barnets behov.
2.Sätta sig in i gruppens sociala förmåga.
3.Bli medveten om vad kontaktläraren kan bidra med. Öppenhet.
4.Bygga upp ett förtroendefullt samarbete med klassen som går ut på att man kan ta ansvar
5.Träffa föräldrar och barn(särskoleeleven) och delge varandra förväntningar m.m.
6.Kartlägga  vilka förmågor eleven har. Starka, självständiga aktiviteter.

L2 Information, pedagogik och metodik bör serveras från särskolan och mycket och ofta ha
kontakt med särskolan.
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L3 Ta reda på vad för svårigheter just den eleven har, så att man kan anpassa
arbetsuppgifterna efter det.

4.  Här kan Du skriva om det är något som Du tror / tycker är bra för mig att veta för
min studie.

L1 Om Du hinner, belysa det viktiga att man ser eleven som elev och inte som särskoleelev.
Det är väldigt lätt att överdramatisera situationen att en elev inskriven i särskolan går i klassen.
Hur arbetsfördelningen klasslärare/ämneslärare- speciallärare utformas.

L2 Besöka eleverna, tala med undervisande lärare och föräldrar. Kolla upp hur mycket hjälp
eleven har haft och ”kommer att få”! Vilka utbildningsvägar finns efter grundskolan.

L3 Inget svar.

5.2. Intervjuer

Jag har intervjuat tre lärare som har individualintegrerade elever i sina klasser. Jag kallar dem
för L1, L2 och L3(lärare 1-3). Namnen i svaren är inte de riktiga. Jag börjar med att beskriva
de olika klasserna och situationerna. Jag har tagit mig friheten att korta ned svaren.

L1 är lärare på en skola i ett samhälle utanför Linköping. Hon arbetar tillsammans med tre
andra lärare i en åldersblandad klass. Det är nästan sextio elever som är uppdelade i tre
ansvarsgrupper och i två klasser. Hon arbetar även som speciallärare för de
individualintegrerade barnen. Det finns två individualintegrerade elever i den här klassen, Anna
och Kalle. Anna är åtta år och går i ettan . Kalle går i trean och är också ett år äldre än de
övriga. Det är den här läraren som har hand om dessa två elever mest. Anna har en assistent
som är med henne en stor del av skoltiden men också på fritids.

L2 arbetar på en skola som ligger i ett av de mer socialt belastade områdena i Linköping. Hon
har 21 elever varav två är särskoleelever som är integrerade i hennes klass. Det är en tvåa. En
av eleverna, Lisa, smälter relativt bra in medan den andra, Per, fordrar mer hjälp. Det är inte
hon som har hand om Per mest utan hon har lämnat över ansvaret på speciallärare och
assistent.

L3 har en årskurs två ute på landet i en liten skola. I klassen finns en individualintegrerad elev,
Josefin. Till sin hjälp har hon en assistent som är med den mesta tiden. Assistenten är utbildad
lärare.

5.2.1. Intervjuer med lärare
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1. Vilken är Din inställning till individintegrering?

L1 Det är mycket positivt med individualintegrering på lågstadiet. För båda parter. För
särskolebarnen är det positivt att de får vara kvar i sin sociala närmiljö där de är vana och
känner sig hemma. Det är bra för dem att de slipper åka långt. Ett problem är att de här
barnen behöver jobba mycket mer i smågrupper än vad som är möjligt att ordna här. I år har
det dock gått bra för vi har haft mycket personal- det finns två individintegrerade barn på
lågstadiet som vi har fått extra resurser till, 6h/ vecka och barn. Det har varit stora klasser så
då blir det också flera timmar. I särskolan har de trots allt oftare smågrupper i och med att
klasserna är mindre och fler arbetar där per barn.

Det är väldigt nyttigt även för de andra barnen. De får lära sig att tolerera och visa hänsyn till
olika sorters människor. Eftersom det inte finns några invandrarbarn på den här skolan är det
extra bra att ha individualintegrerade barn här, så att de får se att det finns olika människor. De
lär sig visa hänsyn och att ta hand om dem som behöver hjälp.
Barnen är uppväxta  med ett av  de individualintegrerade barnen, Anna. De har bott nära
varandra och gått i samma förskola. De tycker inte att Anna är konstig, det är helt naturligt.
Anna är Anna och hon är sådan.

Högre upp i åren blir det svårare att ha individualintegrerade barn, redan på mellanstadiet blir
det mer att läsa; längre och svårare texter som läraren i så fall måste läsa in på band och det är
inte alltid genomförbart. På lågstadiet märks det inte så stor skillnad, det är många
normalbegåvade barn som tar tid på sig att lära sig läsa. På mellanstadiet kommer den tid då
barnen börjar att jämföra sig med andra barn. ”Vanliga” barn kan tycka att det är jobbigt vad
ska då inte en som verkligen är annorlunda och speciell känna?
Kalle har inga större problem med kompiskontakter, det största problemet är hans
talsvårigheter. Anna bryr sig inte om några sociala kontakter med andra barn.
På mellanstadiet kan det här förändras eftersom nya intressen uppstår som de
individualintegrerade barnen kanske inte hänger med på.

Skolan råder föräldrarna till var de ska placera sina barn, vi berättar vad vi har för resurser att
ta hand om deras barn. Föräldrarna bestämmer dock i slutändan. På vår skola brukar vi råda
föräldrarna att sätta sina barn i särskola från och med mellanstadiet. Kalles föräldrar brukar
göra som vi på skolan säger men Annas föräldrar agerar mycket själva och tar reda på
alternativ och möjligheter.

L2 Om det är bra beror på eleven. Det är olika. Det är en bra idé om det fungerar.  En av de
individintegrerade eleverna i den här klassen är utagerande. Det är en pojke som märks hela
tiden. Han, Per, stör de andra barnen under lektionerna och knuffar på dem. De andra
eleverna blir trötta på honom. Han har en assistent och de är ute från klassrummet nästan hela
tiden. Föräldrarna har motsatt sig till att testa honom så därifrån har vi inget stöd. Per börjar
kunna läsa. Han är ett gränsfall, det är knappt att det går att ha honom i klassen, han kan få
utbrott så att det knappt går att lugna honom, han får släpas ut ur klassrummet. Den andra
individintegrerade eleven är en flicka, Lisa. Hon är lugn och tyst och uppfattas inte som
utvecklingsstörd av de andra. Lisa var inte inskriven i särskolan från början utan har blivit det
sedan hon började skolan. Hon kan läsa nu.
L3 Det är individuellt, men det fungerar bättre på lägre stadier för det är inte lika stora
skillnader då. Det är jättebra för Josefin. Särskilt  den sociala biten, att hon får vara med
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normala barn som kan puffa på henne. Hon är med de andra barnen och leker. Josefin har en
assistent som i början satt med henne nästan hela tiden, men som med tiden flyttat sig längre
och längre bort. Assistenten sitter bredvid mindre och mindre och går nu runt bland de andra
barnen också.

L1 är den som framstår som mest positiv. Det är bra för eleven ifråga att få vara kvar i
omgivningar de känner till, tillsammans med barn de varit med sedan de var små, och att slippa
åka långt. L2 och L3 anser att det beror på eleven. Ibland fungerar det bra ibland inte. Om
eleven är utagerande är det svårare då barnet kan störa resten av klassen. Ju mer barnet
smälter in i klassen desto bättre. L1 och L3 är överens om att det fungerar bättre på lägre
stadier (framför allt lågstadiet) för att då märks inte skillnaden mellan barnen lika mycket.
Redan på mellanstadiet blir skillnaderna tydligare då det blir mer att läsa. Dessutom börjar
eleverna att jämföra sig mer med varandra ju äldre de blir. Den sociala biten anses vara positiv
för den individualintegrerade eleven, men även för de andra eleverna som lär sig tolerera och
visa hänsyn mot olika sorters människor.

2.Vad fick du för information innan barnet började i Din klass?

L1 Förskolan ligger i samma hus som skolan så vi har sett Anna sedan hon gick där. Andra
året i förskolan var hon ju egentligen skolbarn så från jul och framåt hade jag henne en till två
gånger i veckan. En förskollärare som var kontaktperson från särskolan berättade om Anna
under våren. Jag såg henne hela tiden. Vi fick råd från denne person och hon berättade om
Annas svårigheter. Anna har en väldigt ovanlig sjukdom så vi var uppe på en studiedag på
Karolinska sjukhuset i Stockholm. Där samlade man alla i Sverige som behövde information.
Eftersom att sjukdomen är så ovanlig så finns det ingen möjlighet att få en studiedag i
exempelvis Linköping. Vi läste det som fanns att läsa om sjukdomen, inte så mycket, och såg
även på en film.
Kalle fick jag försöka förstå själv. Det tog cirka ett år att komma underfund med honom.

L2 Lisa kom från en annan skola och var då inte inskriven i särskolan. Per var
försöksinskriven i skolan. Jag fick reda på att han var socialt handikappad och hade svårt att
koncentrera sig.

L3 Jag började på den här skolan samtidigt som den här klassen började i årskurs ett. Jag har
haft individualintegrerade elever tidigare så jag vet lite vad det handlar om och har erfarenhet.
Josefin har gått i förskolan tillsammans med den här klassen. Jag visste inte så mycket innan vi
började men jag visste att hon blev arg när hon inte förstod. Ända sedan hon var liten har hon
gått i någon särskolegrupp inne i staden. De träffas en gång i veckan för att träna sig socialt
och för att ha begreppsträning. Jag vet att det finns journaler på särskolan som man kan ta del
av.

Jag tycker inte att det verkar inte som om de har fått reda på så mycket mer än att eleven ska
komma- någon har inte varit inskriven vid särskolan vid skolstart utan lärarna har kommit fram
till att det behövdes. Här är det viktigt att komma ihåg att föräldrarnas måste vara med och
bestämma och deras medgivande krävs för att en elev ska kunna placeras i särskolan. Lärarna
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har fått bilda sig egna uppfattningar om eleven till stor del- det de vet har de fått ta reda på
själva, undantaget de som var till Karolinska sjukhuset på kurs.
L1 är den enda som hade kontakt med särskolan före skolstart genom en förskollärare som
var kontaktperson från särskolan. Eftersom att Anna gick i förskolan i samma hus såg de
henne och visste vem hon var och hur hon fungerade redan innan hon började i skolan. L1 är
även den enda som varit på studiedag och läst litteratur om det speciella handikapp hennes
elev har.
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3. Får Du någon handledning och stöd från exempelvis särskolan?

L1 Resurserna försvinner. I år har det gått bra för att vi har haft mycket personal. Vi har fått
6h/v och barn öronmärkt från särskolan. Dessa timmar minskas nästa år till 5h/v och barn. Ett
av de individualintegrerade barnen försvinner till särskolan nästa år och då försvinner även
hans andel av timmarna. Det kommer att vara färre elever i klasserna nästa år och det gör att
en person kommer att få sluta till hösten. Det kommer en talpedagog varannan vecka som dels
övar med barnen dels handleder lärarna hur de ska fortsätta öva med barnen. Vi har en
kontaktperson från särskolan.

L2  Nej, det får jag inte. Specialläraren har Per mycket och hon har klagat på att hon inte får
någon handledning i hur man ska undervisa honom. Jag har i stort sett lämnat över ansvaret för
Per till specialläraren.

L3 Jag har en kontaktperson från särskolan som vi kan bestämma träff med om det är något.

L1 och L3 har en kontaktperson från särskolan som de kan vända sig till när det gäller de
särskoleinskrivna eleverna. L1 har en talpedagog som dels övar med barnen dels stöttar
lärarna i deras arbete. L1 fungerar även som speciallärare för de individualintegrerade eleverna
på sin skola. L2 säger sig inte ha någon hjälp men hon har i stort sett lämnat över ansvaret av
Per till specialläraren. Som man kan utläsa av svaren till fråga ett så har lärarna även tillgång till
var sin assistent till tre av eleverna.

4.  Hur påverkas Din undervisning av att du har särskolbarn i klassen?

L1 Man vänjer sig. Efter ett tag går det automatiskt att tänka på Anna och Kalle i planeringen.
När man planerar större arbetsområden funderar man på om de ska vara med
överhuvudtaget. I lektionsplaneringen funderar vi på vad de ska göra annars. Om innehållet i
lektionen inte passar dem alls får man hitta andra uppgifter åt dem. De andra eleverna bryr sig
inte om att de får göra annat, rita när de andra ska skriva o .dyl. De vet att Anna och Kalle är
annorlunda och har svårt att lära sig läsa, det är inte mer med det. De är vana vid dem. Vi har
inte heller gjort någon stor sak av det hela. De som är väldigt speciella och annorlunda
accepteras lättare än de som bara är lite småkonstiga (det är ofta de som blir mobbade).

L2 Per stör ju i stort sett hela tiden så det är klart att undervisningen påverkas, men eftersom
det är som det är så är han inte inne så mycket. Lisa har en egen kurs. Hon gör mycket av det
som de andra barnen gör men vi får stryka lite grann.

L3 Inte så väldigt mycket. Jag har en assistent som är utbildad lärare och det är bra. Man vet
att hon finns hela tiden och tar hand om Josefin. De är utanför klassrummet när det är något
som inte passar henne.

Ingen av lärarna anser att deras undervisning påverkas mycket av att de har
individualintegrerade elever i klassen. De vänjer sig vid att planera med tanke på dessa elever
och det går automatiskt efter ett tag. Lärarna försöker att individualisera så mycket som
möjligt så att barnen får göra det som passar dem. Eleverna får var med på allt det  som de
övriga  barnen i klassen gör så långt det är möjligt, sedan har de en egen kurs där svårare
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delar stryks och byts ut mot något annat. Pojken i L2;s klass påverkar undervisningen när han
är inne i klassrummet eftersom att han är utåtagerande, men han är ofta ute med sin assistent.

5.  Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med individintegrering?

L1 Fördelar; det sociala livet. De individualintegrerade barnen får stimulans av de vanliga
barnen i lekar och liknande. Nackdelar; för lite resurser. Man kan inte ha tillräckligt med
smågrupper, det är mer anpassat för dessa barn på särskolan. Det är svårt att hålla deras nivå,
allt blir över huvudet på dem.

L2 En fördel är att eleverna lärt sig att se och acceptera att det finns handikappade barn i vårt
samhälle. En annan fördel är att vi har assistenten Johan till Per, för han kommer alla elever till
godo. Han är med ute på raster bland annat. Om Per bråkar och slår eller knuffar är det bättre
att eleverna går till mig eller till Johan än att slå tillbaka för det blir bara värre då. Nackdelen är
att undervisningen blir störd och splittrad eftersom Per inte kan koncentrera sig eller vara lugn.
Resten av klassen är väldigt lugn och de kan vara ett föredöme för de individintegrerade
barnen.

L3 Fördelarna ligger på det sociala planet. En nackdel är om man vill göra något som är på
Josefins nivå till exempel en lek där man behöver vara flera. Det blir oftast på för låg nivå för
de andra barnen och de tycker att det är tråkigt. Samtidigt är det tråkigt för Josefin och hennes
assistent att vara utanför klassrummet och pyssla med sitt för det blir ensamt där ute.

Den sociala aspekten är en stor fördel anser alla lärarna. Både för den individualintegrerade
eleven som får stimulans av de andra barnen i exempelvis lekar de får ha de vanliga barnen
som föredöme och för de övriga eleverna i klassen som lär sig acceptera att alla människor är
olika och att det finns handikappade barn i samhället. Assistenten till de individualintegrerade
eleverna kan även komma de andra eleverna till godo genom att de är ute på raster och som
extra vuxen i klassrummet (se fråga 1: L3 ). Nackdelarna är att lärarna känner att de inte
räcker till och det är svårt att hålla deras nivå. Försöker de göra det så finns det risk att de
andra barnen blir uttråkade för  att det är för låg nivå för dem.
L2 tar även här upp pojken i sin klass som stör och splittrar undervisningen.
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6. Övrigt

L1 Kalle är med i klassen nästan jämnt. Anna är ute oftare. Jag fungerar även som
speciallärare. Det skulle vara intressant att jämföra med mellanstadiet eftersom det är där
många problem uppstår nu för tiden bland annat på grund av tidigare pubertet.

L2 Jag tycker inte att klassläraren ska behöva ta tag i allt. Det är så många andra som tar
ansvar över Per, han är med på det han kan i klassrummet. Det finns ingen anledning att ta mer
hänsyn till honom än till andra.

L3  Det kan vara bra för de ”normala” elever som inte är så duktiga att det finns någon som är
sämre än vad de är. Bra för deras självförtroende.

Risken är att den individualintegrerade eleven och dennes assistent har ett eget liv i
klassrummet, med egna uppgifter och kanske också är utanför klassrummet ofta. Detta kan
leda till en sorts segregation inom klassrummet och klassens ram. Tanken är god men den den
enskilde eleven kanske är för olik de andra eleverna för att bli en del av gruppen. De är med
fysiskt men är inte en del av gruppen. Det kanske finns en risk att eleven känner ett
utanförskap.

Lärarna verkar i stort sett vara positiva till integrering. Särskoleeleverna är härliga barn och
personligheter som har så mycket att ge av sig själva. Det som kommer upp flera gånger i
intervjuerna ar att de andra barnen har så mycket att lära av att det finns individualintegrerade
barn i klasserna. De ser att de finns barn som är olika dem själva men ändå lika värda, de lär
sig ta hänsyn till dem och att acceptera dem som de är.

Vad jag kan utläsa av svaren från enkäterna som högstadielärarna svarat på och intervjusvaren
från lågstadiet så är de överens om att elevens behov är viktigt och bör styra. Men det är
viktigt att det fungerar socialt bland annat med kamrater. Att det finns resurser och möjlighet
att kunna ha mindre undervisningsgrupper är också nödvändigt för annars känner lärarna att de
inte räcker till. Planeringen är viktig för att undervisningen ska bli så bra som möjligt för den
enskilde eleven och för den övriga klassen. De lärare som arbetar på lågstadiet tror att det blir
svårare att få individualintegrering att fungera på högre stadier men de som arbetar på
högstadiet anser att det fungerar bra.
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5.2.2. Intervju med kontaktlärare

Jag har intervjuat en kontaktperson för individualintegrerade högstadieelever. Han är även
lärare för en lokalintegrerad särskoleklass i Linköping.
Han har skrivit en avhandling om individualintegrerade barn i Östergötland. Han är väldigt
positiv och entusiastisk inför  individualintegrering.

1. Hur väljs skolor ut?

De går i skolor i sitt område, där de bor. De ska inte slitas från den miljö de är vana vid. De
ska inte behöva flytta från kompisarna som de gått i förskola och på dagis med. De följer de
andra barnen. Föräldrar plus barn väljer.

2. Hur väljs lärare ut?

Lärarna väljs inte ut, den lärare som ska år 1 det året får ta emot barnet.

3. Hur förbereder ni läraren på att ta emot barnet? Får denne någon utbildning? Om
ja, vad för slags utbildning?

Lärarna får komma till särskolan och se hur det fungerar där. De får erbjudande om
information- alla tar dock inte tillfället i akt. De får en kontaktperson från särskolan.

4. Vad är det för krav på dem som det inte är på andra lärare?

Det finns inte några andra krav på dem än på andra lärare.

5. Har läraren någon kontaktperson inom exempelvis särskolan att fråga och få
stöd ifrån?

Det finns en kontaktperson inom särskolan. Varje sådan tar ansvar för ca 5 barn var som är
ute i vanliga skolan. Denne åker ut till varje barn ca en gång varje månad för att se hur de har
det. Åtminstone fungerar det så på högstadiet.

6. Får lärarna och särskoleeleverna tillgång till andra resurser som till exempel
assistent eller speciallärare?

Särskoleeleverna får 6.5 h/ vecka och barn. Dessa  resurser får skolan använda som den vill,
ge barnet speciallärare eller öka antalet grupptimmar i klassen, minska klasstorlek eller något
annat. Så det är inte alltid timmarna bara kommer särskoleeleven till nytta.

När Sven-Inge Ängshammar skriver sin rapport så är de extra stödtimmarna som särskolan
skjuter till sju timmar per vecka (1989). Han säger i intervjun att nu är det sex och en halv
timme per vecka. L1 uppger i sitt intervjusvar att de får sex timmar per barn och vecka. Hon
säger också att de kommer att minskas med en timme från och med året därpå (1997).



23

Övrigt: Föräldrar och barn väljer om barnet ska gå i vanlig skola eller i särskola. Någon gång
under skoltiden bör de komma till särskolan och se alternativet till individintegrering.

Enligt de lärare som jag har intervjuat så är det en som säger sig inte ha någon kontaktlärare
från särskolan. De andra har en person som de kan ta kontakt med vid behov.
Kontaktpersonens uppgift kan till exempel vara att ge information om handikappet och hur det
kan komma att påverka undervisningen, informera om hur de arbetar på särskolan och ha
metodiska tips.(Ängshammar, 1989 )
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6. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH DISKUSSION

De psykiskt utvecklingsstörda har samma rätt till utbildning som alla andra. De har en särskild
skolplikt som innebär nio obligatoriska skolår, liksom för alla andra grundskoleelever, plus ett
frivilligt tionde år i skolan. Grunden för deras undervisning är LPO- 94, Läroplan för det
obligatoriska skolväsendet, och det som står där om mål för grundsärskolan. Undervisningen
ska utgå från den enskilda elevens behov och förmågor. Det gäller att hjälpa eleven att nå
målen för särskolan utifrån elevens specifika förutsättningar och förmågor. Det som gäller är att
hela tiden försöka komma vidare och nå ett steg längre.

I mitten av 1800- talet när skolsystemet var nytt så var de lindrigt förståndshandikappade
barnen med i vanliga skolan och man kan kanske kalla det att de var integrerade, men det var
endast för att det inte fanns några alternativ. Det fanns inga specialskolor utan alla elever gick
tillsammans i den skola som låg närmast. Ganska snart öppnades hem för sinnesslöa och
många barn fick då inte längre bo hemma utan togs ifrån sin hemmiljö och placerades på
institutioner. Under en period förekom inte individualintegrering, alla förståndshandikappade
barn fick åka iväg till internat skolor, dels för att skydda dem mot omvärlden men även för att
skydda samhället mot dem. Det är detta man vill komma ifrån när man integrerar barnen i
vanliga grundskoleklasser. Nu förekommer individualintegrering och särskolor sida vid sida.
En del barn är integrerade i bara vissa ämnen som de är duktiga i för att bli stimulerade, andra
är helt integrerade i en normalklass. Man strävar efter att barnen inte ska behöva resa utan ha
nära till skolan och sina kamrater och kunna bo hemma.

Det som kan utläsas ur de svar som jag fått från de lärare som har erfarenhet av att ha
individualintegrerade elever i sin klass är att det positiva överväger, både för den
individualintegrerade eleven och för de övriga eleverna i form av bland annat social träning.
Eftersom det idag finns många elever med särskilda behov så tycker inte lärarna att det
förändrar undervisningen mycket att ha en individualintegrerad elev i klassen. Undervisningen
ska anpassas efter den enskilda eleven oavsett om denne är särskoleelev eller vanlig
grundskoleelev. Om den individualintegrerade eleven däremot är utagerande kan det vara
störande på undervisningen. Lärarna säger sig snabbt lära sig att anpassa undervisningen och
att ha andra uppgifter till hands som eleven ifråga klarar av. Att ha assistent till den
individualintegrerade eleven är en bra resurs som avlastar läraren genom att elevassistenten har
möjlighet att vara den individualintegrerade eleven behjälplig i och utanför klassrummet.

Vad jag förstått så kommer inte alltid informationen från särskolan fram. Att ha en
individualintegrerad elev i klassen är positivt men lärarna skulle vilja mer stöd från särskolan.
Lärarna känner också att de inte alltid räcker till och att resurserna till de här eleverna är för
små. De skulle vilja ha möjlighet att kunna undervisa i mindre grupper då de
individualintegrerade eleverna lättare skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Det som skiljer individualintegrerade elever från övriga elever med särskilda behov är att de är
utredda och därmed är det lättare att få stöd och hjälp till dessa barn. De resurser som man
kan få är assistent och flera speciallärartimmar. Råd och stöd fås även från särskolans
personal, eftersom eleven som utredd är inskriven i särskolan. Då behöver man som
klassföreståndare inte ta på sig hela ansvaret för elevens undervisning.
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Eftersom det finns flera former av integrering så finns det flera syften med integrering. Den form
som detta arbete handlar om är individualintegrering. Det är tänkt att det ska fungera så att en
elev som är särskoleinskriven ska vara en del av en vanlig grundskoleklass och följa klassen så
mycket som möjligt, naturligtvis med den hjälp som eleven och läraren behöver för att klara av
det. I de fall som jag har undersökt fungerar det i stort sett bra. Något av barnen smälter in i
klassen och behöver inte så mycket mer hjälp än en del av de andra eleverna. En av eleverna
har assistent med under hela dagen och får  enskild undervisning utanför klassrummet en stor
del av dagen. Trots att barnet inte blir en del av klassen på samma sätt som de andra eleverna
så blir vinsterna ändå stora för eleven i fråga, då denne får vara kvar på hemmaplan. Ett viktigt
syfte med individualintegrering är att eleven ska få vara i närheten av hemmet och slippa långa
resor och får vara med samma kamrater som hon är uppvuxen med. Så är det med de barn
som förekommer i mina intervjuer. Tre av eleverna bor på landet en bit från staden och skulle
få resa långt varje dag för att komma till en särskola om inte möjligheten till
individualintegrering  hade funnits.

Efter att ha arbetat ett par år inom skolan som lärare så tycker jag personligen att det skulle
vara svårt att ha en individualintegrerad elev i min klass. Som det ser ut i skolan idag finns det
många elever med särskilda behov som behöver mycket extra hjälp, utan att för den skull vara
särskolemässiga.

Är det egentligen bra att föräldrarna får ha sista ordet? Där jag arbetar nu i ett invandrartätt
område skulle det ibland vara bättre att skolan tog beslutet. För en del föräldrar med
invandrarbakgrund är det viktigare att barnen (särskilt döttrarna) går i den vanliga skolan även
om de inte förstår något. Om de går i särskolan blir de inte bortgifta och familjen kan bli utfryst
av resten av släkten.

Efter informella samtal med lärare så anser flera att det inte alltid är så bra att föräldrarna har
sista ordet när det gäller särskoleplacering eller inte. Föräldrarna vill inte alltid inse eller
erkänna att deras barn har någon skada och skulle må bättre av att vara i särskola. Problemet
är när föräldrarna vägrar testa sina barn, då blir de aldrig särskoleklassade och de vanliga
skolorna får inget ekonomiskt stöd eller annan hjälp för de här barnen. De kan vara jobbiga
för lärarna att ha, trots det får de inget stöd då föräldrarna anser att deras barn är normala.

Det finns risk att den individualintegrerade eleven inte får den hjälp den behöver i en vanlig
klass. Läraren gör säkert allt den kan. Men om det förutom den individualintegrerade eleven
även finns andra barn som behöver extra stöd i olika former eller om klassen inte är lugn och
harmonisk så kan inte en ensam lärare räcka till. Om den individualintegrerade eleven
dessutom är tyst i en stökig klass glöms denne liksom andra tysta barn lätt bort. En vanlig
klasslärare har ingen formell utbildning för att undervisa särskolebarn. De lärare som arbetar
på särskolan har tillgång till andra resurser i form av utbildning och material som är ämnat för
särskolan, och kan på ett annat sätt ge eleven den undervisning som passar denne. På
särskolan har de även mindre grupper och har därför lättare att individualisera.

Det kan bli jobbigt för den handikappade eleven att gå i en klass med icke handikappade barn
när de börjar inse att de inte är som de andra i klassen. De övriga eleverna växer ifrån och vill
inte göra samma saker som den förståndshandikappade. På så sätt skulle det kanske vara
bättre att få gå i en särskoleklass och inte alltid behöva känna sig annorlunda och sämre än de
andra. Likväl kan eleven bli sporrad av att gå i en normalklass och prestera bättre och hela
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tiden försöka göra sitt yttersta för att nå högre. Flera lärare har i intervjuerna nämnt vikten av
att de här barnen tillför en extra dimension i den sociala utvecklingen och synen på människan
för de övriga eleverna.

Det man också kan diskutera är vad som värdesätts i samhället idag. Tyvärr är det ju så att
kunskap värderas väldigt högt idag och hur blir det då med de som inte på grund av
handikapp förmår att klara av de krav som ställs på utbildning etc. för att få arbete och ha
värde i samhällets ögon. De okvalificerade arbeten som förut fanns ersätts mer och mer av
maskiner och datorer. Även de som har en hög utbildning har svårt att få ett arbete, så vad
händer med de som är handikappade när de slutar skolan? Intelligensbegreppet är ju också
ifrågasatt. Nu för tiden talas det även om andra sorters intelligenser än den som mäts på ett
intelligenstest. Till exempel förmåga att känna, ha medkänsla. De barn som bedöms ha en låg
intelligenskvot och anses handikappade kanske är intelligenta inom ett annat område än det
som kan mätas med ett intelligenstest.

Det jag skulle vilja fortsätta fundera på är om detta med olika intelligenser.



27

7. REFERENSER

Asmervik & Ogden mfl. (1995) Barn med behov av särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur.

Bakk, A. & Frimansson, I. (1976) Trots allt. Tema Nova. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Carlström, I. & Hagman, P-L. (1989) Undervisning av utvecklingsstörda elever i
grundskolan. Kristianstad: Högskolan i Kristianstad.

Focus 98. Nordstedts multimedia.

Focus uppslagsverk. (1962) Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Karlsson, I. & Pettersson, B-M.(1994) Integrerad eller placerad. Linköping: Linköpings
Universitet.

Larsson, A. (1983) Historik över omsorgernas utveckling. Kollered: Omsorgsstyrelsen i
Göteborgs och Bohuslän.

 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet(1994) (Lpo-94) Skolöverstyrelsen.
Stockholm: Liber Utbildningsförlaget.

Mark, L. & Hillbom, J. (1980) Människobilder. Stockholm: Liber Läromedel.

McGurk, H. (1978) Uppväxt och utveckling. Stockholm:Wahlström & Widstrand.

Skolverket. (1994) Särskoleelevernas integrering.  Stockholm: Liber distribution.

Söder, M. (1978) Tränings- och grundsärskolans fysiska och funktionella integrering.
Uppsala: Uppsala universitet.

Wadström, O. (1980) Individualintegrering av särskolbarn i grundskolklasser.
Linköping: Landstinget i Östergötlands län.

Ängshammar, S- I. (1989) Helis i Östergötland. Linköping: Linköpings universitet.


