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Abstract 
  

The purpose of this study is to describe the way in which primary school teachers works with 

inclusion in their teaching when they including students with learning disabilities in the class. 

The teachers follow the curriculum, Lgr 11, and special school curriculum 

2011. In my study I have chosen to use three Inclusion concepts; spatial- social and didactic 

inclusion by Asp-Onsjös (2008). One of the research questions of the study is to deepen the 

knowledge of the opportunities and obstacles that may arise with the work to include students 

in primary school.  

The study is qualitative in nature and consists of interviews with four teachers who work in 

the earlier grades. All teachers have students with developmental disabilities who are included 

in the class and the teachers also have experience teaching following two different curricula. 

The result shows that all the teachers talk about the importance of trying to meet students 

where they are in their learning. With the right adjustments and challenges, the student are 

motivated to work. Teachers make adjustments based on spatial, social and didactic 

inclusions. By student participation in the classroom and by working with other students in 

small groups, teachers describes how this increases motivation and challenge the students to 

greater development. 

In my study, students receive the support of teachers, assistants and fellow students that 

develop the students learning and interaction between classes. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt grundskolelärare arbetar med inkludering i 

sin undervisning, då elever med en utvecklingsstörning ingår i klassen. Studiens lärare följer 

grundskolans läroplan (Skolverket, 2011a), och grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011b). 

I denna studie har jag valt att använda mig av Asp-Onsjös (2008) tre inkluderingsbegrepp; 

rumslig- social- och didaktisk inkludering. En av forskningsfrågorna i undersökningen är att 

fördjupa kunskapen om vilka möjligheter och hinder som kan uppstå med arbetet att inkludera 

elever i grundskolan. 

  

Studien är kvalitativ till sin karaktär och består av intervjuer med fyra lärare vilka arbetar i de 

tidigare årskurserna. Samtliga lärare har elever som inkluderas i klassen och lärarna har även 

erfarenhet av att undervisa efter två läroplaner. 

 

Resultatet visar att samtliga lärarna talar om betydelsen av att försöka möta eleven där de 

befinner sig i sitt lärande. Genom rätt anpassningar och utmaningar, görs eleven motiverad till 

sitt arbete. 

 

Lärarna gör anpassningar utifrån ett rumslig-, social- och didaktisk inkludering. Genom att 

eleven deltar i klassrummet och samarbetar med övriga elever i smågrupper anser lärarna att 

det ökar motivationen och utmanar eleven till en ökad utveckling. Undervisningen är en social 

aktivitet där eleven vistas större delen av dagen. Här har lärare ett stort ansvar för hur de 

planerar dagen utifrån hur alla elever kan delta i undervisningen. Språket är viktigt anser 

lärarna, för att möjliggöra samarbete och diskussioner med övriga elever samt delta på raster i 

olika lekar, vilket de menar kan vara en utmaning. I rådande undersökning får eleven stöd av 

lärare, assistenter samt elever som utvecklar elevens lärande och samspel på raster. Lärarna i 

studien menar att ett gott samarbete med kollegor, specialpedagoger och speciallärare är 

viktigt för att kunna möta och stötta den inkluderade eleven i undervisningen.    

 

Nyckelord 

Specialpedagogiskt perspektiv, utvecklingsstörning, inkludering, grundsärskoleelever, 

delaktighet, lärares erfarenhet, utvecklingsstörning 
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1 Inledning 
 

Jag är förskolelärare i en förskoleklass på en grundskola. Där möter jag elever med olika 

funktionsnedsättningar, exempelvis utvecklingsstörning. Som blivande speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning vill jag kunna möta och ge elever förutsättningar för att 

lyckas i sin kunskapsinhämtning. Detta innebär att jag behöver kunskap om att kunna göra 

anpassningar i undervisningen, så att den är fullgod för alla elever, för att göra dem delaktiga. 

Eleven behöver få individuellt stöd av speciallärare men även lärare behöver handledning och 

stöd att handskas med elevers olikheter i klassrummet. Arbetet med att stödja elever med 

utvecklingsstörning har gjort mig intresserad av hur de inkluderas i grundskolans tidigare år. 

På de flesta grundskolor finns idag en specialpedagog eller en speciallärare vars uppgift är att 

bidra till arbete med elever som anses ha ett behov av särskilt stöd (Asp-Onsjö, 2008). 

 

Göransson och Nilholm (2013) diskuterar inkludering där avsikten menas att öka 

gemenskapen mellan elever/barn och vuxna. Forskningen synliggör även en exkluderande 

undervisning, där undervisningen är avskild från den övriga klassen. Undervisningen sker 

genom specialundervisning eller bedrivs i specialskolor. Vidare belyser de att det i samtal om 

inkludering är viktigt att förklara vilken definition vi använder. Definitionerna beskriver den 

kluvenhet som finns kring begreppet. Forskarna menar även att om vi vill förändra skolan så 

att den passar eleven, kan vi inte diskutera utifrån ett gammalt specialpedagogiskt tänkande 

(Göransson & Nilholm, 2013). Asp- Onsjö (2006) menar att inkludering endast kommit att 

innebära en slags rumslig inkludering, men hon anser att inkludering är såväl rumslig, social 

och didaktisk.  

 

I grundskolans läroplan 2011 (Skolverket, 2011b) står det skrivet att undervisningen i skolan 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vidare beskrivs i läroplanen att det är 

lärarens ansvar att anpassa och genomföra en individuell undervisning. Undervisningen skall 

vara anpassad i klassrummet men även ge eleverna inflytande på arbetssätt, ämnesinnehåll 

och på arbetsformer. Många av de elever som går i grundskolan och har en 

utvecklingsstörning följer grundsärskolans läroplan, men tillhör en grundskoleklass och får 

sin undervisning till viss del i ordinarie klassrum. Det här innebär att lärare har krav på sig att 

göra eleverna delaktig i undervisningen och att möta elever i behov av extra stöd. Lärare 

behöver kunna hantera två läroplaner med olika kunskapsmål i bedömningen av elever, men 

även kunna anpassa innehållet till alla elever. Detta väcker frågor om hur lärare gör 

anpassningar för att få med alla elever i undervisningen. Enligt Asp- Onsjö (2006) har 

kommunikationen en central betydelse, att särskoleelever inkluderas och får känna delaktighet 

i olika sammanhang anser jag är viktigt för lärandet. Många elever med utvecklingsstörning 

går i ordinarie grundskola och vi behöver utveckla kunskap om hur dessa elever och deras 

kamrater har det tillsammans i skolan. Min erfarenhet är också att det finns svårigheter i 
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arbetet med inkludering.  Denna studie hoppas jag kommer tillföra mig mer kunskap om hur 

lärare arbetar för att inkludera särskoleelever i grundskolan.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka fyra lärares erfarenheter av inkludering med utgångspunkt 

i deras arbete med elever i grundskolan, där någon elev har en utvecklingsstörning. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

 Hur beskriver lärarna att de arbetar med att få alla elever att känna sig delaktiga? 

 

 På vilka sätt beskriver lärarna att elevers olikheter kan tas tillvara som en tillgång i 

klassrummet? 

 

 Vilka hinder beskriver lärare att det kan finnas för att ge eleverna bra förutsättningar 

att arbeta i en inkluderande miljö. Vad är enligt lärarna orsaken till att dessa hinder 

uppstår? 
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2 Bakgrund  
 

I denna del redovisar jag olika styrdokument, jämförelser mellan läroplan för grundskola och 

grundsärskola, vad utvecklingsstörning kan vara, en historisk tillbakablick samt 

inkluderingsbegreppen.  

 

2.1 Styrdokument  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, och grundsärskolans läroplan 

Lgr11 (Skolverket, 2011a, Skolverket, 2011b) fastslår att alla elever skall inhämta och 

utveckla kunskaper. De beskriver i dess riktlinjer att skolan ska arbeta för att uppmärksamma 

och stödja elever i behov av särskilt stöd, de ska samverka för att skapa en god miljö för 

utveckling och lärande. Hänsyn ska också tas till elevers behov, deras förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, samt stärka barn och elever till att vilja lära. Eleven ska 

uppmuntras till att tro på sin egen förmåga och att kunna använda olika uttrycksmedel. Skolan 

ska stimulera, handleda och ge anpassat stöd till elever som har svårigheter för att uppnå 

kunskapsmålen. Läroplanerna beskriver att utbildningen ska förmedla och förankra respekt 

för de mänskliga rättigheterna där ingen skall utsättas för diskriminering. Elever med en 

utvecklingsstörning har som andra barn en egen individuell utvecklingsplan som synliggör 

elevens mål.  

 

Skolans arbete bestäms av skollagen (Skollagen, 2010:800) där de olika verksamheterna 

anges som finns inom skolans ansvarstagande. I Skollagen § 9 beskrivs inkluderad skolgång, 

där lagen redogör för den utredning som kan ske då en elev blir särskoleplacerad men då 

också har rätt att välja skolform. Paragrafen anger även situationen om att föräldrar kan välja 

att placera sitt barn i ordinarie grundskoleklass, även om grundsärskolan i området erbjuder 

plats. Eleven läser då efter kursplanen i grundsärskola. I båda läroplanerna beskrivs 

kunskapskraven för betygsgraderna A-E, där E är lägsta betyg för godkänd nivå. 

Grundskolans högt ställda och preciserade kunskapskrav är fokuserade på att eleven har 

kunskaper, medan grundsärskolans mindre omfattande kunskapskrav är inriktade på att eleven 

i ämnet kan bidra och medverka. I värdegrundstexterna för grundsärskolans läroplan 2011 

(Skolverket, 2011b) står det att undervisningen ska anpassas efter elevers förutsättningar och 

behov. Läraren ska anpassa undervisningen i klassrummet så att arbetssätt och ämnesinnehåll 

passar den enskilde eleven och att eleven görs delaktig i undervisningen.  
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2.2 Jämförelser av läroplaner 

Vid jämförelser mellan läroplanerna är upplägg och utseende relativt lika. Grundskolans 

läroplan framställer varje kursplan utifrån stadium och ämnets syfte samt centrala innehåll i 

tre delar (Skolverket, 2011a). 

 

Grundsärskolans läroplan framställer skolämnenas syfte och centrala innehåll för årskurs 1-6 

och 7-9. Grundsärskolan har ett fåtal ämnen beskrivna och de är inte lika preciserade som 

grundskolans läroplan, de ingår istället i block, SO- blocket innefattar Historia, 

Samhällskunskap och Religion, samt NO- blocket innefattar Biologi, Kemi och Fysik. 

Grundsärskolans kursplaner saknar moderna språk (Skolverket, 2011b). 

 

Betygsskalan beskrivs lika i de båda läroplanerna A-E, där E beskriver det lägsta betyget för 

godkänd nivå. Grundskolans kunskapskrav fokuserar på att eleven har kunskaper och att 

eleven får ett omdömesbetyg från årskurs 3. I grundsärskolan används betyg från årskurs 6 

och kunskapskraven är inriktade på att eleven ska medverka och bidra i sina ämnen 

(Skolverket, 2011). 

 

2.3 Utvecklingsstörning 

Skolverkets (2013) allmänna råd benämner två krav för utvecklingsstörning: 1) som en 

nedsättning i intelligensförmågan före 18 års ålder, 2) kombinerat med en nedsatt adaptiv 

förmåga eller beteende. Elever inom autismspektra ska även ha en konstaterad 

utvecklingsstörning eller en bestående begåvningsnedsättning för att ses som utvecklingsstörd 

(Skolverket, 2013, kap 29, §8 SFS) för att kunna erbjudas en placering i särskolan. Tideman 

(2000) beskriver en person med utvecklingsstörning som att personen har nedsatta funktioner. 

Han skiljer på lätt, lindrig – måttlig till grav utvecklingsstörning. För att utröna vilken nivå 

barnet befinner sig, görs en psykologisk intelligenstest (IQ). Skillnader mellan grupperna 

varierar mellan lätt till grav utvecklingsstörning och behovet av stöd varierar. Barn med lätt 

eller måttlig utvecklingsstörning ingår i grundsärskolan medan barn med måttlig till svår 

utgör det vi brukar kalla träningsskolan (Tideman, 2000). I likhet med Tideman menar Haister 

Trygg, Andersson, Hardenstedt och Sigurd Pilesjö (1998) att utvecklingsstörning delas in i 

olika stadier, där han delar upp begåvning i tre nivåer (A-C nivå), detta för att synliggöra 

funktionsnedsättningens grad. Individer på C- nivå kallas att de har lindrig 

utvecklingsstörning (vilket eleverna i föreliggande studie ingår).  

 

Begreppet utvecklingsstörning uppfattas ofta som något negativt och stigmatiserande och har 

en negativ innebörd (Szönyi, 2005). Benämningen har även ändrats från utvecklingsstörning 

till intellektuell funktionsnedsättning (Tideman, 2012). Tideman (2012) belyser även att 

personer med en utvecklingsstörning reagerar negativt på begreppet utvecklingsstörd och 

utvecklingsstörning och de vill att dessa ska ersättas mot intellektuellt funktionshindrad och 

intellektuell funktionsnedsättning. Szönyi (2005) menar att det inte är ovanligt att förändra 
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negativa ord om de är kopplade till funktionshinder och handikapp. Jag kommer dock att 

använda mig av begreppet utvecklingsstörning då begreppet utvecklingsstörning används i 

lagtexter och styrdokument. 

 

2.4 Historiken bakom ”En skola för alla” 

I mitten av 1900- talet fick vi i Sverige en obligatorisk skola för barn med 

utvecklingsstörning. Det innebar att dessa barn skulle följa samma läroplan och gå igenom 

samma lärandemål och på samma tid, trots att det samtidigt var uttalat att det fanns en 

variation i barnens förmågor. Några hade svårt att lära sig läsa eller räkna, andra hade svårt att 

förhålla sig till rutiner och regler som fanns i skolan. Vissa elever var långsamma och några 

arbetade snabbt med sina uppgifter så de fick sitta och vänta. Detta innebar att man sänkte 

kraven för vissa barn så de fick lära sig mindre än övriga elever. Ytterligare en åtgärd var att 

barn kunde gå om samma klass flera gånger. Man började diskutera exkluderande lösningar 

för barn med inlärningssvårigheter eller beteendeproblem, som då fick börja i särskilda 

klasser exempelvis hjälpklasser, läsklasser, synklass eller obsklasser. Kritiken kring dessa 

särklasser ökade när man fann att barnen klarade sig sämre än de som gått kvar i sina 

ordinarie klasser. Specialplaceringen medförde att barnen kände sig utpekade, fick sämre 

självförtroende och tappade sina tidigare klasskamrater (Barrow & Österlund, 2012).  

 

Begreppet integrering och normalisering debatterades på 1950- och 1960- talet i samband 

med normaliseringsprincipen (Nirje, 2003). Normaliseringsprincipen innebar att individer 

med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som andra vilket innebar att 

institutioner som specialsjukhus och specialskolor lades ner och barn och ungdomar fick flytta 

hem och gå i den reguljära skolan. Istället för att avskiljas från samhället fick personer med 

utvecklingsstörning inkluderas i samhället. 

 

Den svenska utbildningspolitiken har ändrats sedan decennier och vilat på en tydlig ambition att 

skapa en skola för alla där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och från vilken så få 

elever som möjligt segregeras. Skolan skall arbeta för att varje elev är delaktig och har inflytande 

över sin skolgång. Enligt målen för skolan skall verksamheten utformas så att undervisningen 

anpassas för varje elevs förutsättningar och behov”. 

 (Skolverket, 2002b, s. 6) 

 

Undervisning för elever med en utvecklingsstörning har förändrats genom åren, från att enbart 

ingått i speciella klasser med likartad problematik, till att inkluderas i klasser på grundskolan 

(Haug, Egelund & Persson, 2006). Haug (1998) uttrycker att den inkluderade integreringen 

förutsätter att lärandet sker i klassen. Det ska syfta till en gemenskap där barn och vuxna ska 

integrera tillsammans. Han menar vidare att den exkluderade integreringen är en segregerande 

undervisning som bedrivs i specialundervisning, avskilt från övriga klasser i grundskolan eller 

på olika specialskolor. Han beskriver visionen på följande sätt: 
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En skola för alla är ett uttryck för en skola med en explicit värdegrund som på många sätt skiljer 

sig från den ”etablerade” och traditionella skolans. Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas 

ut. Det är en skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är 

anpassad efter individen och inom gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller, är 

en skola som alla barn upplever som sin, en skola där alla ska få personligt utbyte i form av 

självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte minst ett socialt nätverk där alla 

deltar i och bidrar till gemenskapen efter egna förutsättningar (Haug, 2000 s. 29 f). 

 

2.5 Inkluderande undervisning 

Specialpedagogik och specialundervisning är det traditionella sättet att möta elevers olikheter. 

Av tradition har undervisning av elever med särskilda behov kallats speciell och utförts av 

speciella lärare i enskilt rum (Persson, 2007). Segregerad undervisning är svår att förena med 

dagens tanke om en sammanhållen inkluderande skola menar Persson (2007). Skolans 

problem är att möta alla barns behov och bejaka alla barns olikheter för att uppnå 

kunskapsmålen. Skolan ska göras meningsfull och samverka så att elevens 

kunskapsutveckling går framåt. Begreppet inkludering innebär enligt Asp-Onsjö (2006) att 

skolans verksamhet ska anpassas till eleverna istället för att eleverna skall anpassa sig till 

skolan. Utformningen av undervisningen behöver utformas efter elevernas olika 

förutsättningar. Asp-Onsjö delar in begreppet inkludering i rumslig- social, och didaktisk 

inkludering, och alla begreppen är lika viktiga för att skapa en inkluderande undervisning. 

 

Rumslig inkludering innebär att eleverna vistas i samma lokal och där lokalerna är anpassade 

efter varje elevs behov. Social inkludering är där eleven är delaktig i skolan och får tillhöra 

gemenskapen, som en i klassen, vilket är viktigt för lärandet. Didaktisk inkludering beskriver 

att undervisningsmetoden är anpassad och tar hänsyn till den enskilda elevens förutsättningar 

i lärandet. Den didaktiska inkluderingen bidrar till såväl lärande och till interaktion med 

andra. Den ökar elevens självkänsla genom att känna sig delaktig och få en tillhörighet med 

sina klasskamrater (Asp-Onsjö, 2006). 

 

Haug (1998) beskriver integrering som segregerande eller som inkluderande, med 

utbildningspolitiska riktlinjer. Inkluderande integrering förutsätter att undervisningen sker i 

klassen och avsikten med inkludering är att öka gemenskapen mellan barn och vuxna. Den 

exkluderande integreringen är den undervisning som är avskilt från övriga klasser, 

undervisningen sker genom specialundervisning eller bedrivs i specialskolor. Haug (1998) 

menar att flera forskare visar på att om skolan ska närma sig idealet där alla barn är 

inkluderande, behövs mycket mer än bara organisatorisk förflyttning av elever från grupper 

och särskola och in i klassrum inom normalskolan. Chansen är att inkludering blir detsamma 

som osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning. Frågan om en elev är inkluderad 

eller placerad, är därför särskilt viktigt. 

 

Nilholm (2006) menar att inkludering är ett försök att förändra skolans arbete till att utgå från 

elevers olikheter. Skolan ska utformas och anpassas utifrån elevernas förutsättningar. Han 
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anser även att delaktighet och gemenskap är centrala värden som eftersträvas i försöket att ge 

en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Skollagen belyser även den frågan och menar att 

utbildning ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett vart i Sverige man bor. Ändå skiljer 

sig kommunerna åt genom att i vissa kommuner inkluderas elever med en utvecklingsstörning 

i grundskolans verksamhet, i andra kommuner placerar dessa elever i särskolans regi 

(Karlsudd, 2011; Skollagen, 2010:800).  

 

Göransson och Nilholm (2013) ger exempel på olika definitioner av inkluderingsbegrepp som 

ett gemenskapsorienterade, individorienterande samt placeringsorienterande. 

Gemenskapsorienterade definitionen av inkludering menar de är ett skolsystem som har 

ansvar för alla elever oavsett individuella egenskaper. Skolan ska se till att det inte skapas 

segregerande lösningar för olika kategorier av elever. De menar att i ett inkluderande system 

finns 8 olika nivåer och att man ser olikheterna som en tillgång. Genom samarbete och 

problemlösning skapas gemenskap och demokratiska processer som är viktiga delar för att 

känna delaktighet. De menar vidare att pedagogisk delaktighet innebär delaktighet i ett 

lärandesammanhang och samtidigt få rätten till att utvecklas optimalt utifrån sina 

förutsättningar.  

 

Inom den individorienterade definitionen av inkludering utgör en motsats till den 

gemenskapsorienterade definitionen av inkludering. Inkluderingen avgörs enbart utifrån hur 

den enskilda elevens situation ser ut. Om eleven trivs i skolan eller har goda sociala relationer 

och når målen, då menas att eleven för den här definitionen är inkluderad (Göransson & 

Nilholm, 2013). Författarna anser också att eleven kan tillhöra klassen men att det finns få 

gemensamma mål och katederundervisning och eget arbete gör att tillhörigheten och 

identifikationen med gruppen saknas. Här tas inte någon hänsyn till huruvida det 

gemensamma fungerar. I den här definitionen finns ofta elever i svårigheter. Göransson och 

Nilholm (2013) beskriver den tredje definitionen om inkluderingsbegreppet som de kallar 

placeringsorienterande, vilket betyder att elever som är i svårigheter befinner sig i det vanliga 

klassrummet. Detta är en vanlig definition av begreppet trots att flera forskare (Haug, 1998; 

Karlsudd, 2011; Persson, 2007) är överens om att inkludering handlar om mer än bara om var 

elever i svårigheter befinner sig. Göransson och Nilholm (2013) menar att det är viktigt att 

tydliggöra vilken definition vi använder när vi samtalar om inkludering samt att definitionerna 

beskriver vilken kluvenhet som finns kring begreppet när vi pratar om ideal. Vi vill förändra 

skolan så den passar elever samtidigt som vi diskuterar utifrån ett gammalt specialpedagogiskt 

tänkande där vi vill integrera ”avvikande” elever, betonar Göransson och Nilholm.  

 

 

  



8 

 

3 Tidigare forskning 
 

I denna del redovisas tidigare forskning om inkludering och delaktighet för särskoleelever i 

grundskolan samt lärares syn på att undervisa elever med en utvecklingsstörning. Artiklarna 

jag valde ut för detta arbete behandlar inkludering och delaktighet samt rätt till en bra 

utbildning. Syftet med studien är att undersöka fyra lärares erfarenheter av inkludering med 

utgångspunkt i deras arbete med elever i grundskolan, där någon elev har en 

utvecklingsstörning. 

 

3.1 Inkludering  

Persson och Persson (2012) menar att en inkluderad undervisning kan skapas genom 

förändringsarbete och medvetna strategier i undervisningen. Det här anser författarna kan öka 

måluppfyllelsen samt öka elevers delaktighet genom att skolorna ta lärdom av varandras 

erfarenheter av skolutveckling och forskning. Författarna nämner Nossebro grundskola i 

Essunga kommun där personalen bestämde sig för att utföra ett förändringsarbete för att öka 

kvaliteten på undervisningen samt höja elevernas resultat. Skolledning, rektor och 

undervisande lärare engagerades i förändringsarbetet som innebar utveckling genom 

exempelvis inkludering, för alla elever. I Nossebro grundskola undervisades såväl 

grundskoleelever som grundsärskoleelever.   

 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) uttrycker att begreppet inkludering oftast används 

för att berätta om var eleverna får sin undervisning. De elever som placeras i grundskoleklass 

benämns som inkluderad. Skolan behöver vara inkluderande för samtliga elever för att 

eleverna ska känna sig delaktig i sin undervisning. Göransson m.fl. (2010) hänvisar till 

tidigare forskning som visar på att skolor ofta får kritik av Skolinspektionen för att de ger för 

lite stöd till de elever som har rätt till det, eller fastställer fel insatser. De uttrycker vidare att 

inkludering bygger på elevers olikheter men menar även att gemenskap genomsyrar hela 

skolsystemet och finns på olika nivåer. En nivå är att vara pedagogiskt delaktig, vilket innebär 

att eleven är delaktig i en lärandegemenskap samtidigt som eleven ges rätten att få utvecklas 

optimalt utifrån sina förutsättningar. 

 

Barry (2006) intervjuade pedagoger om hur man kan skapa gemenskap och en inkluderande 

undervisning i klassrummet. Pedagogerna menade att de behöver hjälpa till att skapa 

gemenskap mellan eleverna på ett målinriktat sätt. Pedagogerna behöver planera för det 

arbetssätt som passar eleven, genom exempelvis gemensamma övningar och samarbete. Alla 

elever har rätt att känna sig accepterade både socialt och i lärandet, menade de. Elevers 

samarbete sker inte på ett naturligt sätt om lärare inte påverkar och stöttar. Baker (2012) 

beskriver i likhet med Berry (2006) vikten av sociala relationer och vilka kompetenser som 

krävs för att samverka med andra. De som saknar dessa färdigheter utesluts från gemenskapen 

och kan få stora psykiska problem. Författaren rekommenderar att familjen tar en aktiv roll 
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för att främja den sociala utvecklingen hos barn med funktionshinder. Genom coachning 

förbereds barnet under en tidsperiod till att så småningom få en bra start när han/hon ska börja 

skolan för att kunna samarbeta med kamrater där ett kooperativt lärande ytterligare visat på 

vikten av att stärka utvecklingen av positiva sociala relationer för barn med funktionshinder. 

Det har även visat sig att de även ökat sin totala motivation att lära (Gillies, 2005). 

 

Begreppet inkludering innebär enligt Asp-Onsjö (2006) att skolans verksamhet ska anpassas 

till eleverna istället för att eleverna skall anpassa sig till skolan. Utformningen av 

undervisningen behöver utformas efter elevernas olika förutsättningar. Asp-Onsjö delar som 

tidigare nämnts in begreppet inkludering i social-, rumslig- och didaktisk inkludering, vilka 

närmre kommer beskrivas i teoriavsnittet. Vi lär genom att använda språket som ett verktyg 

och genom samspel mellan individ och kollektivet anser hon likt Vygotskij att det har stor 

betydelse för inlärningen.  

 

Monsen, Ewing och Kwoka (2014) belyser att det behövs ett samarbete mellan lärare och 

speciallärare för att hjälpa elevers behov med inlärning. De menar även att ett samarbete med 

hemmet gynnar lärandet i stor utsträckning. De anser att rätt arbetsuppgifter och innehåll kan 

bidra till att elever inkluderas i undervisningen. De menar att en lyckad inkluderad 

undervisning gynnar alla elever och det kräver ett samarbete mellan alla de vuxna som är 

inblandade. Lärare menar att de behöver stora kunskaper och förståelse av elevens behov. 

Extra resurser och hjälpmedel behövs också för att utveckla undervisningen optimalt. För att 

uppnå bästa resultat menar forskarna att lärare behöver praktisk utbildning, stöd och träning i 

att undervisa elever som behöver extra stöd i sin undervisning. Yadav, Das, Sharma och 

Tiwari (2015) uttrycker behovet av att lärare behöver mer kunskap genom att synliggöra 

lärares ängslan över att undervisa elever med utvecklingsstörning. Författarna menar att om 

elever ska få en undervisning med bra kvalité, lyfts lärares erfarenhet som en viktig del i 

undervisningen. Faktorer som gynnar inkludering är utbildning i specialpedagogik samt fler 

vuxna i klassrummet. Forskarna menar att lärare i grundskolan behöver i sin utbildning få 

kunskaper i specialpedagogik för att kunna möta elever med en utvecklingsstörning. Yadav 

m.fl. (2015) menar att om skolan arbetar inkluderande är kunskap om elever med en 

utvecklingsstörning och lärarens förhållningssätt till att möta elevers olikheter viktig. 

  

Enligt Vaz, Wilson, Falkmer, Sim, Scott, Cordier och Falkmer (2015) kan grundskolelärares 

attityder och förväntningar ses som ett hinder när elever med utvecklingsstörning undervisas i 

klassen. Lärarna uttrycker en oro över att de inte kan möta alla elevers behov av stöd i 

klassrummet. Vaz m.fl. (2015) har i liknande åsikter som Monsen m.fl. (2014) och poängterar 

att lärarna i studien önskar utbildning och en ökad kunskap som kan gynna alla elever i 

undervisningen. Forskarna uttrycker även att lärarnas inställning till inkludering i 

klassrummet skiljer sig beroende på vilka svårigheter som eleven besitter. Elever med 

utvecklingsstörning eller elever med stora inlärningssvårigheter beskrivs i studien som en 

större utmaning, de eleverna påverkade lärarna mer negativt. Vidare påstår Koster, Pijl, 
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Nakken och Van Houten (2010) att elever i behov av särskilt stöd och som deltar i de 

ordinarie klasserna inte nödvändigtvis får ett större socialt umgänge. Eleverna kan ha svårt att 

bygga vänskapsrelationer på egen hand. När föräldrarna väljer skola till sina barn är de sociala 

aspekterna viktiga. Föräldrarna menar att deras barn har större förutsättningar att utveckla 

vänskapsrelationer med grundskolans elever än med elever från grundsärskolan (Koster m.fl., 

2010). 

 

3.2 Lärmiljö 

I ett försök att ändra på traditionell undervisning i klassrummet, har ett försök med Co- 

teaching prövats för att nå samtliga elever på olika nivåer (Friend, Cook, Hurley- 

Chamberlain & Shamberger, 2010). Co- teaching innebär att eleverna i klassrummet 

undervisas av två lärare där den ena läraren har större specialpedagogisk kompetens och 

erfarenhet i att stötta elever i deras lärande med anpassningar och extra träning med repetition. 

Studien visar att genom Co-teaching i klassrummet ökar elevens närvaro, elevernas resultat 

och elevens motivation. 

 

Co- teaching har varit en framgångsrik metod i Nossebro grundskola för att skapa en 

inkluderande undervisning där elever i behov av särskilt stöd deltar (Persson & Persson, 

2012). Skolledningen parade medvetet samman lärare utifrån deras kompetenser som skulle 

komplettera varandra i klassrummet. Fördelen av lärarnas samarbete resulterade i mer tid 

tillsammans med eleverna. I utvärderingsarbetet framkom att förändringsarbetet ökade de 

pedagogiska diskussionerna på skolan samt ökade lärarnas engagemang kring elevernas 

lärande. Lärarna upplevde en större flexibilitet med det pedagogiska arbetet utifrån att man 

delade ansvar. Arbetssättet bidrog också till ett förändrat arbete med värdegrundsfrågor där 

elevernas olika behov synliggjordes. Co- teaching gav goda resultat i form av högre 

måluppfyllelse (Persson & Persson, 2012). 

  

Forskning visar att elever med utvecklingsstörning behöver en effektiv och intensiv 

undervisning över en längre tid för att göra framsteg. Allor, Mathes, Roberts, Cheatham och 

Otaiba (2014) har genomfört en interventionsstudie som visade att framstegen gick 

långsammare för elever med utvecklingsstörning, och för många av eleverna som deltog i 

studien tog det 2-4 år för att göra ett års framsteg utifrån läroplanenens mål.  

 

Det är viktigt menar Ratz och Lenard (2013) att eleverna får en bra lärmiljö som stimulerar 

eleverna i deras färdigheter ända upp på gymnasienivå. Studien visar en kartläggning över 

utvecklingsstörda barn och ungdomar i åldrarna 6-21 år från Bayern Tyskland. De elever som 

hade kreativa och uthålliga lärare lyckades bäst, enligt författarna. Dessa lärare hade planerat 

läsövningar med bra instruktioner som motiverade och gjorde undervisningen meningsfull för 

eleverna. För att säkerhetsställa elevens nuvarande nivå av läsutveckling, är också 

dokumentation och utvärdering viktigt för att utmana eleven vidare i sitt arbete i läs- och 
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skrivarbete (Allor m.fl., 2014). Lindstrand och Brodin (2007) utvecklar en diskussion om 

strävansmålen och hur samhällsförändringar styr målen. Skolan påverkas genom politiska 

beslut som styr tilldelning av resurser vilket påverkar livsmiljön som finns kring barn och 

unga. De redogör vidare att skolan är en del av samhället och när vi tolkar barn och ungas 

svårigheter sker det i ett sammanhang av den samhälleliga miljön vi befinner oss i, och den 

tradition som uppstår över tid. Ett begrepp i denna kontext och som ofta skildrar ”en skola för 

alla”, är inklusion. Begreppet inkludering diskuteras i samband med normaliseringsprincipen 

på 1960-talet (Nirje, 2003). Normaliseringsprincipen innebar att de personer med en 

funktionsnedsättning skulle leva på lika villkor som andra. Lindstrand och Brodin (2004) 

menar att elever som har behov av särskilt stöd ska få det som en självklar rättighet med eller 

utan diagnos. De menar, att har inte eleven en diagnos så minskar deras rättighet till stöd, 

eftersom med en diagnos följer oftast en ekonomisk förstärkning.  

 

Alm och Nilholm (2010) menar att det är en utmaning att hitta en nivå i klassrummet som 

skapar gemenskap i gruppen samtidigt som elevers rättigheter och behov ska tillgodoses. I 

studien upplever elever att de känner sig delaktiga i klassen. Alm och Nilholm (2010) studie 

beskriver lärarnas undervisningsstrategier som handlar om att hitta en balans mellan en känsla 

av gemenskap i klassen och att se till varje elevers olika förutsättningar för inlärning.  

 

3.4 Sammanfattning 

Forskningsöversikten lyfter vikten av sociala relationer och vilka kompetenser som krävs av 

skolledning, lärare och eleven för att kunna samverka med övriga elever. Asp-Onsjö (2006) 

menar att skolans verksamhet ska anpassas till eleverna samt att undervisningen behöver 

utformas efter elevers förutsättningar. Stort stöd till eleven och rätt förutsättningar måste till 

för att inkludering ska uppnås. Översikten visar att lärare måste planera samt samarbeta med 

fler lärare och speciallärare för att hjälpa elever med att få en bra inlärning. Göransson, m.fl.  

(2010) beskriver att stöttning och rätt förutsättningar måste till för att inkludering ska uppnås. 

Styrdokumenten måste lyftas fram både på kommun- och skolnivå för att kunna förbättra 

organisationen av inkluderande lösningar. Forskning visar även på att oavsett elevers 

svårighet så känner eleverna en gemenskap i klassrummet med lärare och elever. Yadav m.fl. 

(2015) beskriver att grundskollärare uttrycker en oro över att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd. Men även att de uttrycker att de saknar specialpedagogiska kunskaper och 

erfarenhet av att undervisa inkluderande. Grundskollärares attityder och förväntningar kan ses 

som ett hinder när elever med utvecklingsstörning undervisas i klassen menar Yadav m.fl. 

(2015). Ett sätt som har varit en framgångsrik metod att öka elevers närvaro i klassrummet är 

Co- teaching som skapar en inkluderande undervisning där elever i behov av särskilt stöd 

deltar.  

 

 



12 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för inkludering som är ett centralt begrepp i min 

studie. Begreppet inkludering handlar om hur skolan anpassar sin verksamhet till eleverna. 

Vidare kommer jag även att använda tre aspekter av inkludering som en teoretisk fördjupning, 

för att tydliggöra resultaten.  

 

4.1 Aspekter av inkludering 

Jag har valt att framförallt utgå ifrån Asp-Onsjös (2006) studier där hon använder tre aspekter 

av inkluderingsbegreppet, rumsligt- socialt och didaktisk inkludering, vilka alla är lika viktiga 

för att skapa en inkluderande undervisning. Hon beskriver begreppet inkludering som att 

eleven är inkluderad fysiskt (närvarande) i samma rum, socialt accepterad och delaktig i 

gemenskap och skolarbete. Begreppet menar författaren ska användas vid analys av elevers 

delaktighet i skolan med fokus på inkludering. De tre aspekterna av Asp-Onsjös begrepp 

kommer jag att använda för att synliggöra lärarnas arbete med att inkludera elever som läser 

efter grundsärskolans läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Jag ser dessa aspekter som 

användbara i föreliggande studie för att påvisa lärares undervisning i ett inkluderande 

sammanhang, detta för att fördjupa förståelsen för inkludering. 

 

4.1.1 Rumslig inkludering 

En rumslig inkludering menar Asp-Onsjö (2008) är när eleven tillbringar sin skoldag i samma 

lokaler under hela dagen som sina klasskamrater. Interaktion sker med både övriga elever och 

lärare samt att eleven tillbringar hela sin skoldag med sina klasskamrater. I en rumslig 

inkludering finns inga didaktiska anpassningar utan endast påvisar vilken lokal eleven får sin 

undervisning. Rumslig inkludering kommer jag att använda mig av i min studie för att kunna 

synliggöra elevens delaktighet i klassrummet. Haug (1998) menar även att den inkluderande 

integreringen förutsätter att lärandet sker i klassen. Han menar att det ska syfta till en 

gemenskap där barn och vuxna ska samspela tillsammans i klassrummet. Synsättet har 

likheter med Asp-Onsjös aspekt rumslig inkludering. 

 

I föreliggande studie är ett exempel på att rumslig inkludering förekom, när eleven hade en 

egen avskild plats i klassrummet för att minimera stimuli. 

 

4.1.2 Social inkludering 

Social inkludering handlar enligt Asp-Onsjö (2008) om hur eleven är inkluderad i 

klassrummet tillsammans med övriga elever. Social inkludering är något mer än att bara 

finnas på samma plats som sina klasskamrater, det handlar även om det samspel och den 

interaktion som sker mellan både kamrater och lärare, men också de aktiviteter som sker i och 

utanför klassrummet. Berry (2006) beskriver hur gemenskap bildas i klassrummet och hur 
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man kan skapa en inkluderande undervisning. En av hans studier visade på att lärare bör ha 

erfarenhet och en medvetenhet om barnens behov för att skapa gemenskap mellan eleverna. 

Lärarna i studien menar att de behöver ha ett arbetssätt som sätter eleven i centrum och 

försöker skapa gemenskap genom gemensamma aktiviteter och samarbeten. Detta synsätt 

anser jag överensstämmer bra med Asp-Onsjös aspekt på social inkludering. 

 

I föreliggande studie är ett exempel på att social inkludering förekom, när eleven deltog i 

temaarbeten och var delaktig i ett socialt sammanhang. 

 

4.1.3 Didaktiskt inkludering 

Didaktisk inkludering innebär att alla elever ges förutsättningar att utveckla sitt lärande menar 

Asp-Onsjö (2008). Genom att lärare ger eleven verktyg och stöd kan eleven utvecklas på ett 

positivt sätt. Läraren behöver ha god kunskap om kursplaner och göra jämförelser mellan dem 

för att kunna planera sin undervisning. Genom att lärare anpassar både material och uppgifter 

möjliggörs för eleven att utveckla kunskaper och samspel med övriga elever i klassrummet. 

Vidare menar Asp-Onsjö att didaktisk inkludering handlar om hur lärare på ett medvetet sätt 

anpassar undervisningen så att alla elever kan delta efter sina förutsättningar. Ett sätt för lärare 

att planera verksamheten är att utgå ifrån de didaktikens grundfrågor som handlar om vad som 

ska läras, hur det läras och varför det ska läras? (Selander, 2012). 

 

Ytterligare en aspekt av inkludering påvisar Mitchell (2014) som beskriver att lärares 

utmaning i ett inkluderande klassrum är att skapa effektiva undervisningsstrategier som passar 

alla elever. Han presenterar olika strategier som kan användas för att undervisningen ska bli 

meningsfull och samtidigt tillgänglig för alla elever. Vilka undervisningsstrategier lärare 

använder sig av påverkar hur den didaktiska inkluderingen kommer att se ut. Då elever ska 

kunna känna delaktighet i ett lärande tillsammans med andra behöver undervisningen i skolan 

vara utformad så att eleverna kan tillägna sig kunskaper tillsammans. 

 

I föreliggande studie är ett exempel på att didaktisk inkludering förekom, när läraren har 

anpassat arbetsmaterialet så att eleven ska kunna delta på samma didaktiska villkor som 

övriga elever. 

 

4.2 Analysbegrepp 
Jag har ovan beskrivit att Asp-Onsjö (2006) studerar inkludering ur tre olika aspekter, den 

rumsliga, den sociala och den didaktiska. Begreppen kan användas av lärare/pedagoger som 

en hjälp för att analysera en elevs skolsituation. Jag kommer i rådande studie använda mig av 

Asp-Onsjös checklista för att synliggöra elevers inkludering i grundskolans lägre åldrar, och 

aspekterna kommer att användas i analysarbetet samt kommer även användas för att 

tydliggöra resultatet.   
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5 Metod 
 

I följande avsnitt ges en beskrivning av vald metod, urval, presentation av informanter, 

genomförande, bearbetning och analys av data, studiens tillförlitlighet och giltighet samt 

etiskt förhållningssätt. 

 

5.1 Val av metod 

I denna studie intervjuar jag fyra klasslärare i grundskolan om deras erfarenheter av 

inkludering med elever som har en utvecklingsstörning. Deras mål är att få dessa elever 

delaktiga i klassrummet. 

 

Studien är en kvalitativ studie, där jag har använt mig av intervjuer för att få svar på mina 

frågor. Intervjuer är ett bra sätt att inbringa information om hur människor uppfattar sin värld 

(Kvale & Brinkmann, 2014). De menar även att den kvalitativa intervjun är en bra metod att 

använda vid studier som handlar om människors erfarenheter. Valet att använda intervjuer kan 

vara en fördel i föreliggande studie, då jag ville komma verkligheten så nära som möjligt. En 

intervjumetod ger möjlighet till ett förtydligande, komplettering och fördjupning, genom att 

jag kunde ställa följdfrågor till de lärare som deltog i studien. I exempelvis en 

enkätundersökning får jag enbart svar på en frågeställning och får inte närkontakt eller det 

djup jag söker i mina frågor med lärarna (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Backman (1998) menar att det kvalitativa perspektivet beskriver ett sätt att se den 

kringliggande verkligheten subjektivt. Han betonar vidare att individen ingår i och är 

beroende av människor i ett socialt sammanhang. Den kvalitativa forskningen studerar hur 

människor uppfattar och tolkar sin omgivning där synsättet är riktad mot individen. 

Tyngdpunkten ligger på hur de i relation till tidigare erfarenhet formar sin verklighet, det är 

förloppet och processen som är viktigt i ett kvalitativt förhållningssätt (Backman, 1998). I den 

kvalitativa forskningen kan svårigheten för forskaren vara att förhålla sig objektiv och vara 

öppen för nya upptäckter på grund av tidigare forskningsstudier. Det ofta personliga mötet 

som uppstår i förhållandet med undersökningspersonerna kan begränsa forskarens objektivitet 

till det som ska undersökas, menar Backman (1998).  

 

Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer. Den halvstrukturerade intervjun 

innebär att frågorna är öppna (Kvale & Brinkman, 2014). Frågorna i min intervjuguide (se 

bilaga 2) utgick från följande teman: Didaktisk-, social- och rumslig inkluderingsaspekter. 

Genom att använda mig av denna intervjumetod fick jag möjlighet att ställa följdfrågor, som 

förtydligar eller kompletterar mina frågeställningar.  
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5.2 Urval 

För att finna lärare som kunde delta i undersökningen tog jag kontakt med rektorer i min 

kommun samt i närliggande kommuner. Det var inte så enkelt som jag trodde att hitta 

informanter till studien. Det blev åtskilliga telefonsamtal till skolledare, specialpedagoger och 

lärare i de närliggande kommunerna. Vid samtal med skolledare blev ofta svaret att de hade 

haft elever med utvecklingsstörning men att de inte just nu har någon elev som motsvarade 

det som jag efterfrågade. Några lärare ville inte heller delta i undersökningen. Jag fick tillslut 

kontakt med lärare genom bekanta och skickade då mail till dem. Detta ledde då till ett 

positivt svar till att göra intervjuer.  

 

Jag kontaktade lärarna genom mail där jag bifogade mitt missivbrev och etiskt förfaringssätt 

(se bilaga 1) men även information om studiens syfte och frågeställningar. Jag har gjort en 

intervju som baserats på bekvämlighetsurval. Detta urval innebär att man intervjuar personer 

som råkar finnas till hands (Ahrne & Svensson, 2011). Jag har också använt mig av 

snöbollsurval till tre intervjuer i denna studie. Snöbollsurvalet innebär att de personer som 

intervjuats har i sin tur gett upplysningar om personer som kan vara intressanta för studien 

(Ahrne & Svensson, 2011). Genom min första informant fick jag kontakt med ytterligare tre 

lärare som inkluderar särskoleelever i grundskolan. Samtliga lärare lämnade sitt godkännande 

och de fick välja plats, datum och tid för intervjun. Informanterna i studien är i olika åldrar 

och de har olika lång erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Tre lärare har 

en lång yrkeserfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd.  

 

5.2.1 Presentation av informanter  

Klasslärarna leder större delar av lektionerna och organisationen ser likartad ut. Elevantalet i 

klasserna är av normalstorlek, ca 20-24 elever. I denna undersökning har jag använt mig av 

fingerade namn för att inte avslöja lärarnas identitet, jag namnger dem Lisa, Pelle, Malin och 

Pia.  

 

Lisa är utbildad grundskollärare, hon har arbetat i cirka 40 år med barn i ålder 7-9 år. Lisa 

arbetar nu i en årskurs 2, har 22 barn varav ett barn har en lindrig utvecklingsstörning. Lisa är 

klasslärare och leder, organiserar och undervisar själv eleverna med hjälp av eventuellt en 

resurspedagog. En speciallärare hjälper till med planeringen av de barn som har en 

utvecklingsstörning. Intervjun sker i hemmiljö och jag använder frågeguiden där 

intervjufrågorna var iordningställda. Det gjorde att jag fick möjlighet att fokusera på samtalet. 

Intervjun varade i 45 min.  

 

Pelle arbetar i årskurs 1 och har en lärarexamen F-6. Han har arbetat som klasslärare i 5 år. 

Pelle är ansvarig klasslärare och leder, organiserar och undervisar själv eleverna med hjälp av 

en resurspedagog. En speciallärare hjälper till med planeringen av de barn som har svårigheter 

i undervisningen. I klassen finns en elev med utvecklingsstörning samt ett barn med annan 
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problematik. Klassen har 24 elever. Han har några års erfarenhet av att inkludera elever i 

klassen med diagnoser inom autism och Aspegerssyndrom, samt en elev som har en lindrig 

utvecklingsstörning. Intervjun sker i Pelles klassrum. Till intervjun använde jag frågeguiden 

där intervjufrågorna var förberedda. Intervjun varade i 30 minuter. 

 

Malin är utbildad grundskollärare och undervisar elever i ålder 7-9 år. Hon undervisar idag en 

klass 3, där ingår 23 elever och en elev har en lindrig utvecklingsstörning, samt en elev med 

diagnosen autism. Hon har cirka 30 års erfarenhet av undervisning. Malin har en lång 

yrkeserfarenhet av att undervisa elever i behov av stöd, dock inte många elever som har en 

utredd diagnos av utvecklingsstörning. I intervjun med Malin använde jag min frågeguide där 

intervjufrågorna var förberedda, samtalet sker i ett grupprum och tiden för intervjun var 45 

min. 

 

Pia har undervisat i 16 år. Hon är utbildad lärare för årskurs 4-9. Hon har tidigare arbetat i 

grundsärskolan och träningsskolan, hon är väl känd med de båda läroplanerna. Pia arbetar nu 

på mellanstadiet i en klass 4 och har en elev med en utvecklingsstörning och ett barn med 

diagnosen autism. Hon ansåg själv att hon har en bra erfarenhet av elever med en 

utvecklingsstörning. Intervjun sker i hemmiljö och varade i 50 minuter. Även i den här 

intervjun använde jag frågeguiden där intervjufrågorna var förberedda. 

 

Lisa, Pelle och Malin hade således ingen större erfarenhet av särskolans verksamhet. Jag anser 

dock att mitt urval och de urvalskriterium som blivit synliga är fullgoda för att kunna besvara 

mitt syfte. 

 

5.3 Genomförande 

Jag utformade en intervjuguide med frågeställningar som var konstruerad med 

halvstrukturerade frågor som var relaterade till studiens syfte och frågeställningar och för att 

belysa det som var avsett att belysa. Frågorna var ett stöd vid intervjun (se bilaga 2), men 

även för informanterna då de fick frågorna i förväg. På så vis fick de en möjlighet att sätta sig 

in i vilka frågor jag ville ha svar på. Innan intervjun samtalade vi om innehållet för intervjun 

och lärarens erfarenheter av inkludering.  

 

Jag genomförde först en provintervju för att se om mina frågeställningar besvarade mitt syfte 

samt att även få svar på hur lång tid som samtalet kunde beräknas ta. Vid detta tillfälle fick jag 

även en möjlighet att granska frågorna och träna på att utföra en intervju, precis som Kvale 

och Brinkmann (2014) menar är det den personliga kontakten som gör intervjun berikande 

och intressant. Jag prövade även vid pilotintervjun att använda inspelningsfunktionen på en 

surfplatta och i min mobil, detta för att känna mig säker på hur den fungerar. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjun kan ses som ett samtal med både struktur 

och syfte. En intervjuguide kan vara ett bra stöd för mig som är oerfaren av att intervjua och 
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att vara i en intervjusituation. Jag följde frågeformuläret vid intervjuerna. Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver hur viktigt det är att behärska frågeteknik likafullt som vikten av 

att kunna lyssna aktivt och sedan skickligt kunna ställa följdfrågor för att få svar på 

frågeställningarna i en studie.  

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser efter lärarnas önskemål, i ett klassrum, ett 

arbetsrum och två intervjuer skedde i hemmiljö. Intervjuerna varade från 30-50 minuter. I 

inledningsskedet informerade jag om studiens syfte och frågade därtill om lärarna hade några 

funderingar innan inspelningen startade. Lärarna var utförliga i sin beskrivning av sin 

undervisning. Lärarna kändes avslappnande och lättpratade i intervjusituationen. Jag använde 

följdfrågor när jag behövde ett förtydligande, mer kunskap eller mer utvecklande svar. Jag 

avslutade intervjun genom att fråga lärarna om de hade några frågor eller ville tillägga något 

till sina tidigare svar. 

 

5.4 Bearbetning och analys  

Alla intervjuer spelades in på en Ipad. I anslutning till mina intervjuer lyssnade jag igenom 

samtalet. Materialet transkriberades och analyserades i direkt anslutning till intervjuerna och 

jag lyssnade igenom samtalen flera gånger. På så sätt kunde jag uppfatta nya påståenden eller 

om det var något som jag inte tänkt på eller noterat tidigare. Intervjusvaren sorterades sedan 

utifrån studiens frågeställningar. En metod som kan användas för att få en överblick av det 

insamlade materialet samt kan ge forskaren nya perspektiv på det som studerats är så kallad 

kodning (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

I bearbetningen av mitt material färgkodade jag intervjusvaren utifrån de aspekter som Asp- 

Onsjö (2008) beskriver om inkludering, en rumslig- en social och en didaktisk inkludering. 

Jag delade upp mina intervjufrågor under de olika rubrikerna med utgångspunkt från Asp- 

Onsjös aspekter på rumslig- social samt didaktisk inkludering, där lärarnas svar lyftes in. 

Lärarnas svar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys samt strukturerades 

efter kategoriseringen av Asp- Onsjös modell. Sedan undersökte jag gemensamma faktorer 

som var kopplade till Asp-Onsjös (2008) inkluderingsbegrepp. Utifrån lärarnas svar försökte 

jag sedan tolka och förstå resultatet som blev synligt i de olika aspekterna för att få en 

uppfattning om vilka aspekter som dominerade eller gjordes synliga på olika vis.  

 

5.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Valet av intervjupersoner har betydelse för studiens giltighet. För att genomföra en bra 

intervju behöver jag ha stor kunskap av forskningsämnet samt om intervjuteknik, då 

innehållet i samtalet påverkas av detta (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag gjorde en 

pilotintervju med en kollega för att kontrollera mina frågor och för att träna på intervjuteknik. 

Genom att utprova intervjufrågorna och reflektera över om de är förståeliga, samt fundera 

över om intervjufrågorna är relevanta i förhållande till det jag vill studera, var det relevant att 
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göra en pilotintervju. Genom att göra en pilotstudie får man en första insikt i hur man ska 

formulera forskningsfrågor, vilket materialval och bästa möjliga analystekniker till att hänga 

ihop (Ahrne & Svensson, 2011). Det är viktigt att jag ställer frågor på ett adekvat sätt för att 

jag ska kunna tolka informanten rätt. För att få hög validitet valde jag lärare som har eller har 

haft elever med en utvecklingsstörning i grundskolans klasser och som läser efter 

grundsärskolans läroplan. 

  

Mina samtal med lärarna fungerade bra och inga problem uppstod i samband med 

inspelningen. Alla lärare uttryckte sig positivt till att undervisa elever med olika läroplaner. 

Här kan dock en fara i samtalen vara att informanten förskönar sin undervisning av eleven 

genom att dölja information som kan vara relevant för undersökningen. Även min okunskap 

av att intervjua människor och följa upp frågor trots att jag hade min frågeguide, kan orsaka 

brister i studien. Frågorna kunde eventuellt ha ställts på ett annat sätt, för att få mer 

information eller föra studien vidare på ett djupare sätt. Detta är dock svårt att veta om det 

skulle blivit en skillnad. Transkriptionerna av intervjuerna har informanten fått läsa och 

godkänt för att inte något ska ha misstolkats från min sida, vilket höjer tillförlitligheten. 

 

5.6 Etiskt förhållningssätt  

För att min studie ska vara trovärdig och etiskt försvarbar informerade jag informanterna om 

undersökningens syfte. Därtill fick de information om deras roll i undersökningen och vilka 

villkor som gäller för deras medverkan. De skall i det sammanhanget även upplysas om att 

medverkan är frivillig och att de när de så vill kan avbryta. Jag skickade informationen via e-

post (ett missivbrev) utifrån vetenskapsrådets regler (se bilaga 1) till informanterna, där jag 

underrättade dem om studien och det ovan beskrivna. 

  

I studien är mina informanter anonyma och jag använder mig av fingerade namn. 

Informanternas arbetsplats går heller inte att skönja. Informanterna fick välja datum, tid och 

plats för intervjun. Nyttjandekravet uppfylls genom att de inspelade intervjuerna kommer att 

raderas efter att examensarbetet är godkänt. Utskrifterna av de transkriberade intervjuerna 

användes endast vid analys av resultatet av denna studie, och kommer inte att användas för 

något annat ändamål. 

 

Enligt Vetenskapsrådet sägs det att all forskning bara får godkännas om den kan utföras med 

respekt för människovärdet och de mänskliga rättigheterna. De som deltar i studien ska heller 

inte kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2011). Ahlberg (2009) beskriver forskningsetiska 

principer som sammanfattas i Vetenskapsrådet (www.vr.se). Där beskrivs även information- 

och samtyckeskrav, vilka betyder att de inblandade i studien ska vara informerade om 

studiens syfte och vilka konsekvenser undersökningen kan få. Informationen skall omfatta 

http://www.vr.se/
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alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

benägenhet att delta.  
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6 Resultat 
 

I denna del redovisas resultat av de intervjuer som genomförts och med stöd utifrån Asp-

Onsjös (2008) aspekter av inkludering. Syftet med studien är att undersöka fyra lärares 

erfarenheter av inkludering med utgångspunkt i deras arbete med elever i grundskolan, där 

någon elev har en utvecklingsstörning. Frågeställningarna är som följer: 

 

 Hur beskriver lärarna att de arbetar med att få alla elever att känna sig delaktiga? 

 På vilka sätt beskriver klasslärarna att elevers olikheter kan tas tillvara som en tillgång 

i klassrummet? 

 Vilka hinder beskriver klasslärare att det kan finnas för att ge eleverna bra 

förutsättningar att arbeta i en inkluderande miljö. Vad är enligt klasslärarna orsaken till 

att dessa hinder uppstår? 

 

6.1 Delaktighet i klassrummet  

Lärarna i studien arbetar för att alla elever ska känna sig delaktiga och beskriver trygghet som 

en viktig och utgörande grund för undervisningen för en elev med utvecklingsstörning. 

Genom att lärarna arbetar med värdegrundsfrågor i klassen skapas en större tolerans och 

grupptillhörighet, vilket ger eleven en trygg skolsituation samt delaktighet i klassen.  

 

Malin: Sociala relationer arbetar jag mest med. Den elev som inte kan läsa av situationen kan inte 

ställa frågor till sina kamrater. Då har vi en vuxen ”hjälpjag” med ute på rasten, det fungerar bäst 

när en fritidspedagog är kopplad till gruppen som har dem på fritids samt som resurs i klassen. Det 

är toppen, för då följer samma person eleven hela dagen och får en helhet av hur elevens dag har 

varit.  
 

Genom värdegrundsarbetet försöker lärarna samtala och medvetandegöra allas lika värde och 

att vi är olika. Lärarna menar att värdegrundsarbetet pågår hela tiden för att göra alla 

medvetna om allas lika värde. Det skapar mångfald som en tillgång och gör oss mer medvetna 

om att alla kan vara med, men utifrån sina förutsättningar, anser lärarna.  

 

Inkludering menar lärarna sker när alla elever deltar oavsett funktionsnedsättning och att de 

ska få sin undervisning tillsammans med sina klasskamrater. För att en elev med 

utvecklingsstörning ska ges bra förutsättningar att delta i undervisningen måste man anpassa 

läromedel och arbetsutrustning som till exempel en Ipad samt olika plockmaterial, men även 

assistentstöd och hjälp med specialpedagogiskt stöd. Lärarna gör olika anpassningar i 

klassrummet så det ska passa eleven. Exempel på det är en egen arbetsplats i klassrummet 

eller att ett grupprum ska finnas tillgängligt när eleven behöver. Alla lärare önskar mer hjälp 

med anpassningar för eleven, utbildning i specialpedagogik och mer planeringstid. Exempel 

på flera aspekter av inkludering och delaktighet beskriver Pelle på detta sätt: 

 

Eleven får socialt utbyte med sina klasskamrater i leken men inte i lärsituationer där de andra eleverna 

ligger på en annan nivå. Eleven sitter vid arbetstillfällen i ett grupprum och arbetar själv med en 
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pedagog, i klassrummet blev eleven en ”pajas” som störde de övriga eleverna. Eleven arbetar ibland i 

klassrummet om han har en bra dag, då arbetar han med arbetslådor (Pelle). 

 

Pelle menar att det är bra att elever är olika, det utvecklar de andra elevernas empati, sociala 

förmåga och acceptans för att vi är olika och har olika förutsättningar. Även övriga lärare 

samtalar om att det ökar de andra elevernas förståelse att vi inte är lika, men att alla är bra på 

något. Lisa anser att hon har ett stort ansvar för att få eleven delaktig både inne i klassrummet, 

men även ute på raster. Här kan hon se en stor vinning om en fritidspedagog även är 

behjälplig till klassen för att delta ute på raster och hjälpa eleven i olika lekar, då regler är 

svårt för hennes elev. 

 

6.1.1 Analys av delaktighet i klassrummet 

Lärarna hittar olika lösningar för att eleven ska känna sig delaktig i klassen genom att anpassa 

miljön och undervisningen så att eleven kan delta och tillgodogöra sig utbildningen samt 

känna gruppgemenskap i klassen. Asp-Onsjö (2008) beskriver att inkludering är ett skeende 

som pågår där läraren möjliggör för eleven att bli delaktig i gruppen. Författaren menar att om 

en elev ska anses vara helt inkluderad måste eleven vara inkluderad utifrån samtliga tre 

aspekter samtidigt. De flesta lärarna i denna studie menar att deras elever är inkluderade i 

samtliga tre perspektiv utom vid de tillfällen eleven är hos specialläraren. Då menar lärarna att 

inkluderingen inte sker. Eleverna går då ifrån klassen och arbetar individuellt med 

specialläraren. En elev arbetar i ett grupprum med en pedagog eftersom han enligt läraren stör 

de andra eleverna. Han deltar i klassen i vissa ämnen som t.ex. i temaarbete. Läraren anser att 

eleven känner sig ha en tillhörighet i klassen då han är accepterad av eleverna på raster och i 

vissa temaarbeten. Vid dessa tidpunkter tolkar jag utifrån Asp-Onsjö (2008) att detta är 

uttryck för ett rumsligt, socialt och didaktiskt perspektiv, alltså att eleven då är helt 

inkluderad. Men då eleven får riktade insatser efter behov, saknas framförallt den sociala och 

rumsliga inkluderingen, 

 

I föreliggande studie är informanterna överens om att det är positivt med inkludering av 

elever med lindrig utvecklingsstörning. De menar att olikheter berikar verksamheten och att 

det är viktigt att alla elever får se varandra för den man är. 

 

6.2 Elevers olikheter som en tillgång  

Elevers olikheter kan tas tillvara som en tillgång menar lärarna i min studie. De anser att alla 

elever får ett socialt utbyte av sin skolgång när man träffar andra människor med olika 

förutsättningar. Skolan är en arena där man träffas, och här är vi olika. 

 

Malin: Jag tror på att vi kan ta tillvara varandras olikheter och det är grunden för att jag vill 

inkludera så starkt. Jag vill att man ska få vara med som alla andra, men även att klassen får vara 

med om att det finns olikheter mellan människor. Vi är alla olika och vi kan inte ha ett samhälle 
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som bara visar upp de som kan och vet. Vi måste lära oss att umgås med de som är annorlunda och 

glädjas åt varandra. I skolan är vi utav alla sorter och det är värdefullt. 

 

Några lärare menade att det pedagogiska ledarskapet i klassrummet har en stor betydelse för 

att eleven ska få ett bra lärande genom olika arbetssätt och träning. Lärarna i studien beskriver 

att vi lär av varandra i diskussioner och i lärtillfällen av andra lärare i små grupper. Vi är alla 

olika och unika på våra vis. 

 

Pelle möter eleven redan i förskoleklass och menar att det gynnar eleven att få börja i 

grundskolan. Det lägger grunden för klassgemenskap att även i tidigt skede lära sig förstå hur 

skolstrukturen ser ut i skolan. Lärarna i denna studie menar att det är viktigt på vilket sätt de 

presenterar ett ämne så att eleven är informerad om vad de ska arbeta med. Innehållet behöver 

vara intressant för att motivera och engagera eleven. Alla lärare i rådande studie anser att 

temaarbeten är det ämne som inkluderar och engagerar alla elever i klassen. Lärarna menar 

även att det är viktigt att det finns fler vuxna som kan dela på ansvaret i arbetet med att 

inkludera elever med en utvecklingsstörning. Lärarna beskriver att elever med en 

utvecklingsstörning gynnas både socialt och kunskapsmässigt av att ingå i grundskolans 

undervisning. Lärarna anser även att elever utan en utvecklingsstörning får förmåner av att 

undervisas tillsammans med elever som har olika förutsättningar i klassen. Lärarna beskriver 

att ett samarbete sker mellan undervisande lärare och speciallärare/specialpedagog som 

hjälper till med anpassningar för att kunna möta elevens behov.   

 

Malin menar att elever som inkluderas i ordinarie klasser motiveras i sitt skolarbete när de ser 

sina klasskamrater. Hon menar att eleven får en större drivkraft och motivation att göra lika. 

Det svåra blir, menar hon, att eleven ser hur mycket som går att lära, men att de inte når dit 

och att det då kan bli svårt att motivera eleven när det blir motigt. Hon konstaterar vidare att 

det är viktigt att arbeta för att synliggöra det eleven är bra på och vilka styrkor han/hon har. 

Malin delar in målen i mindre delmål och synliggör målen för eleven, på så vis får eleven veta 

vart nästa steg är. Det är viktigt att eleven inte jämför sig med övriga klassen, anser hon. Lisa 

lyfter elevens sociala relationer som viktigt och menar att ofta finns det någon elev i klassen 

som har samma intresse eller ligger nära utvecklingsmässigt som hon kan använda sig av i 

grupparbete. Lisa menar att de andra eleverna i klassen har också ett stort utbyte av att ha 

elever med olika förutsättningar som deltar i undervisningen, även om det ställer större krav 

på henne som lärare. Lisa uttrycker att det tar mycket planeringstid med att anpassa 

undervisningen för att passa alla elever. Men menar att lektionerna är mer förberedda och blir 

bättre för att innehållet ska passa alla. 

 

Jag arbetar med små arbetsgrupper eller parläsning och parar ihop elever med någon som läser 

långsamt för att eleven ska hinna följa med i texten. Jag arbetar med bokstavskort och ordkort för 

att träna bokstavskännedom och ordbilder. Eleven har motoriska svårigheter, därför är dator eller 

Ipad ett bra redskap. Ibland hjälper en elev eller resurspedagogen till med att skriva. Det är bra att 

stötta eleven till självständighet, men det är lätt att vi hjälper till för mycket när vi inte orkar vänta 

in eleven (Lisa). 
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6.2.1 Analys av elevers olikheter som en tillgång 

Lärarna i studien beskriver att elevers olikheter kan tas tillvara som en tillgång. De anser att 

alla elever får ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av sin skolgång där man träffar andra 

människor med olika förutsättningar. Eleverna får undervisning i samma lokaler, lär av 

varandra i en social kontext och läraren anpassar undervisningen för att alla ska kunna delta i 

utbildningen. Asp-Onsjö (2008) beskriver perspektiv på inkludering som är en gemenskap där 

elever befinner sig i samma lokaler, lär av varandra i sociala sammanhang samt att 

undervisningen anpassas av läraren.  

 

I föreliggande studie är informanterna överens om att inkludering socialt och kunskapsmässigt 

gynnar undervisningen positivt, såäven för alla elever i klassen. Detta gäller framförallt när 

den inkluderade eleverna har en lindrig utvecklingsstörning. 

 

6.3 Hinder i arbetet med inkludering 

Lärarna anser att de har för lite kunskap för att möta elever med en utvecklingsstörning, men 

är positiva till att de tillhör klassen. Vilka svårigheter eleven besitter får inte läraren veta 

förrän vid överlämnandet av förskollärare eller lärare och specialpedagog. De ansåg detta 

bristfälligt och att de behöver mer stöd i undervisningen. Pia var den lärare som fick 

information av elevhälsoteamet (där ingår specialpedagog, speciallärare, psykolog, rektor, 

skolsköterska och överlämnande lärare), men även där var informationen undermålig. 

 

Malin, Lisa och Pelle anser att de saknar kunskap som behövs för att möta en elev med en 

utvecklingsstörning. De anser att de behöver få kunskap om läroprocesser som kan hjälpa 

dem i undervisningen med eleverna. Det alla lärare beskriver som den största utmaningen är 

att hitta bra och anpassat material samt att det tar mycket tid att förbereda och anpassa det till 

rätt nivå för eleven. De saknar även mer planeringstid och tid tillsammans med övrig personal 

för att samplanera för hela dagen t.ex. raster och fritidstid. Lärarnas syn på vilka 

förutsättningar som behövs för att eleven ska få så bra utbildning som möjligt är viktigt. 

 

Lisa menar också att en lärare som arbetar inkluderat behöver kunna organisera och vara 

flexibel i sin undervisning men även behöver kunskap om olika inlärningsmetoder. Hon 

ställde sig även frågan om eleven får mer kunskapsinhämtning i en särskoleklass där det finns 

experter som kan och har utbildning. Hon menar även att det är färre elever i särskolan och 

kanske eleverna får hjälp med tecken som stöd eller annan alternativ kommunikation. Det är 

en kunskap som hon inte besitter. Lisa beskrev att: 

 

I början av min karriär såg jag inte barn med en funktionsnedsättning eller barn med en 

utvecklingsstörning, jag visste inte att de fanns. De eleverna var placerade i särskolor eller 

speciella hem och var inte ute i samhället. På senare tid har jag mött elever i grundskolan som har 

olika behov av stöd i klassrummet. Jag tycker att det är bättre nu, när alla barn kan delta men på 

olika sätt. 
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Jag tror ändå att det sociala i grundskolan överväger och att inkludering är en bra form för eleven 

att utvecklas optimalt. Hon poängterar att de övriga eleverna har stor nytta av att träffa kamrater 

som inte är precis som de andra i klassen (Lisa).  

 

Samtliga lärare beskriver svårigheten att undervisa i en klass där skillnaden på 

kunskaper varierar stort mellan eleverna. De behöver mer planering för att finna på 

lösningar på olika metoder för att nå alla elever. Pelle, Pia och Malin menar att de har 

jämfört grundskolans läroplan med grundsärskolans läroplan där de har hittat likheter 

och utgår från dem i sin planering. Utifrån likheterna kan undervisningen anpassas så att 

de når alla elever i olika arbetsområden. Men de menar ändå att det är svårt att hinna 

med alla elever även när de är två lärare i klassen, trots att de har en bra planering att 

utgå från. Pelle talar om att elever med en utvecklingsstörning har en ojämn 

kunskapskurva och är beroende av tydlighet med hur dagen ser ut. Även elevens 

dagsform kan styra om dagen blir bra för eleven om han kan delta i klassrummet eller 

behöver undervisas enskilt. Föräldrakontakten är viktig i planeringen kring eleven och 

måste få ta tid menar lärarna i denna studie.  

 

Pelle: I min klass har jag en elev som föräldrarna önskade att deras barn skulle läsa efter 

grundskolans läroplan, det tycker jag inte var bra för eleven som har svårt att nå grundsärskolans 

mål. Jag tycker det är viktigt att eleven ska känna att de kan lyckas med sitt arbete. Det får inte bli 

för svårt. Det var då viktigt att skapa bra relationer med föräldrarna så att de får förtroende för mig. 
 

Lärarna tar ett stort ansvar för att eleven ska få rätt stöd i undervisningen samt arbetar 

för att en social- och rumslig inkludering ska uppnås. De beskriver att en utmaning i 

arbetet kan vara att få ledningen att förstå vad som krävs för att lyckats i ett arbete med 

inkludering. Skolledning och rektor måste hjälpa till för att skapa förutsättningar till bra 

arbetsmiljö för lärare som arbetar med särskoleelever som inkluderas i grundskolan. 

Lärarna menar att de behöver bättre arbetsvillkor, lärartäthet, bättre scheman och lokaler 

för att uppnå en fungerande verksamhet.  

 

6.3.1 Analys av hinder i arbetet med inkludering 

De utmaningar som klasslärarna beskriver som kan bli hinder i deras undervisning för att 

skapa bra förutsättningar för en inkluderande miljö, är att de behöver mer kunskap inom 

specialpedagogik och specialpedagogiska hjälpmedel. Lärarna upplever att det är svårt att 

köpa in material som passar den enskilde eleven. De menar att det är svårt att få tiden att 

räcka till vid planering och samplanering med övrig personal. Ett hinder menar de kan vara att 

få rektor att förstå hur mycket extra tid som behövs för att få till planeringstid, både enskilt 

och tillsammans med övrig personal. Fler vuxna som delar på ansvaret och hjälp av 

specialpedagog/speciallärare krävs också för att lyckas med att inkludera eleven. 

 

Asp-Onsjö (2008) syn på inkludering då alla tre aspekter av inkludering ska kunna uppnås, så 

menar lärarna att de behöver ha kunskap om olika inlärningsmetoder som underlättar 

inlärningen för eleven. Tid till planering för att bland annat jämföra de olika läroplanerna, 



25 

 

tillverka och leta material, för att uppnå en bra didaktisk verksamhet. Lärarna menar även att 

de behöver ha en tät dialog med föräldrarna så de har insyn i vad eleven lär. För att 

åstadkomma en rumslig inkludering fordras att klassrummet anpassas efter eleven, alltför att 

eleven ska kunna delta i undervisningen tillsammans med övriga elever. Under hela dagen 

behöver det även finnas en extra vuxen i klassrummet för att stötta vid behov. Lärarna betonar 

också att om raster och fritid ska fungera för eleven, behövs även då en extra person som kan 

vara med genom att tolka exempelvis samspel och regler under hela dagen. 

 

Nedan tydliggörs en analys av studiens resultat utifrån Asp-Onsjös (2008) aspekter av 

inkludering: rumslig-, social- och didaktisk inkludering.  

 

6.4 Rumslig inkludering 

Med rumslig inkludering menas att eleven tillbringar sin tid i samma lokaler som sina 

klasskamrater under skoldagen.  

 

Lisa, Malin och Pia är de lärare som anser att de inkluderar sin elev i klassrummet till största 

delen av dagen. Stödet görs i klassrummet av en assistent eller en resurspedagog. Alla lärare 

har på olika sätt försökt hitta strategier i att underlätta för eleven att lyckas i sitt skolarbete, 

genom att tänka på placeringen i klassrummet. Två elever har både en enskild plats i rummet 

och en plats nära tavlan. Klassen har ett schema för alla barn, vilken finns på tavlan. Eleven 

med särskilda behov har även ett individuellt schema i nära anslutning till eleven. Denna finns 

vid bänken eller på den enskilda arbetsplatsen.  

 

Det finns olika behov som lärarna belyser. En elev kan exempelvis behöva arbeta enskilt och 

deltar då i klassen när dagsformen tillåter. Elever har ibland behov av att få gå undan enskilt 

under dagen, för att orken inte räcker. De behöver få andra uppgifter som till exempel att 

bygga med lego, lägga pussel eller spela ett spel.  

 

Alla elever har en egen plats nära tavlan och två elever har även en extra plats lite mer avskilt 

för att lättare kunna koncentrera sig. Alla klasser har möjlighet till ett grupprum. Även i 

kapprummet har lärarna tänkt på placeringen för att eleven lätt ska hinna med sina kamrater ut 

på rast. Dessa exempel är varianter på rumslig inkludering, där eleven utifrån ork och 

förutsättningar är mer eller mindre delaktig, samt då mer eller mindre inkluderad. 

 

6.5 Social inkludering 

Med social inkludering görs eleven delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med 

kamrater och personal.  

 

Alla lärarna i rådande undersökning anser att det är viktigt att skapa ett tryggt och tillåtande 

klimat för eleverna i klassen och att alla ges en trygg skolsituation. Lärarna samtalar om hur 
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viktig gruppsammanhållningen är på alla nivåer och att eleven med en utvecklingsstörning får 

delta på sina villkor, både i klassrum och på raster. Här menar Lisa att det kan vara gynnsamt 

med en fritidspedagog som följer eleven hela dagen och inte bara under skoltid, för att tolka 

och förbereda inför nya aktiviteter.  

 

Alla lärare pratade om att i deras värdegrundsarbete i klassen, så medvetandegörs eleverna om 

allas lika värde och att mångfald är en tillgång. Detta gör dem mer ödmjuka över det som är 

olikt och tillåtande i vårt sätt med andra. Det synliggör att vi inte behöver kunna och veta allt. 

Även eleven med en utvecklingsstörning utvecklas i att inkluderas i klassen, tror lärarna. 

Eleven ser och tar efter de övriga eleverna för att vilja delta i ett socialt sammanhang, men de 

tror även att den språkliga förmågan utvecklas bättre i grundskolan än i särskolan. I 

arbetssituationer vill elever med en utvecklingsstörning vara delaktiga i gemenskapen med att 

kunna och göra det deras kamrater i klassen gör, vilket alla lärarna betonar. Dessa aspekter av 

social inkludering är en viktig del av arbetet i skolan, ansåg alla lärarna. 

 

6.6 Didaktisk inkludering 

Didaktisk inkludering innebär att eleven deltar i undervisningen i klassrummet och görs 

delaktig genom extra stöd. 

 

I föreliggande undersökning strävar alla lärare efter att eleven ska inkluderas i olika 

undervisningsmoment. Med hjälp av en resurspedagog eller en assistent (som fanns som stöd i 

alla lärares klasser) kunde eleverna med utvecklingsstörning inkluderas i klassen större delen 

av dagen. Vidare poängterade alla lärare att elevens kognitiva förmåga är lägre än övriga 

elevers. Eleven ses som en i klassen men har svårigheter att följa med i grupparbeten när 

arbetsorken är kortare än övriga elevers. Genom att eleverna arbetar två och två eller i små 

grupper görs eleven delaktig i undervisningen. En lärare tycker att temaarbete är ett bra 

arbetsområde som han kan göra eleven delaktig i. Klasslärarna menar att fler elever kan ha 

svårigheter i sin undervisning och att det gynnar eleven med en utvecklingsstörning. Svårare 

menar lärarna att det blir i de högre åldrarna då deras kamrater utvecklar sin 

kunskapsinhämtning fortare, än en elev med en utvecklingsstörning. Alla lärare menar ändå 

att eleven kan göras delaktig didaktiskt, genom att få uppgifter i grupparbete som att måla en 

bild till en uppgift de arbetar med i gruppen. 

 

Två elever har arbetslådor med anpassat material och alla har ett eget schema för vad de ska 

arbeta med under dagen. Alla lärare arbetar med bildstöd och förenklar uppgifter för att eleven 

ska bli inkluderad i klassrummet. Pia använder även tecken som stöd till talet, vilket hon 

tycker förtydligar det hon uttrycker till eleven, men även att det får henne att tala/informera 

långsamt så att eleven hinner med. Ovanstående resultat belyser didaktisk inkludering. 
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6.7 Sammanfattning  

Lärarna uppger att de försöker anpassa undervisningen så att eleven blir delaktig och på så vis 

inkluderad. Några lärare ger en förförståelse till eleven innan lektionen startar för att göra 

undervisningen begriplig och att eleven ska kunna delta med övriga elever. Eleven ges olika 

verktyg så att inlärningen sker genom fler sinnen som till exempel konkret material där eleven 

både arbetar enskilt och tillsammans med andra elever (exempel på didaktisk inkludering).  

 

Lärarna erbjuder eleven uppgifter som motiverar, stödjer, tydliggör och förklarar för eleven, 

vilket skapar ökad förståelse till sitt lärande. Lärarna uppger att det är viktigt för eleven att få 

uppgifter som motiverar. Lärarna beskriver att de försöker planera varierade uppgifter och 

arbetsmetoder för att utveckla lärandet enskilt och tillsammans i små grupper. Asp-Onsjö 

(2008) beskriver att det kan både vara inkluderande i ett perspektiv och exkluderande i ett 

annat. Jag kan se att det förekommer inkluderande resultat i temaarbeten där eleven arbetar i 

smågrupper, parläsning i svenskaarbeten och i matematik förekommer praktiskt arbete med 

exempelvis spel och olika plockmaterial. Pelle talade om att eleven i klassen får arbeta med 

en resurslärare i ett avgränsande rum för att senare kunna få möjlighet att utföra uppgiften i 

klassrummet. Här är eleven exkluderad i undervisningen men som senare kan leda till att 

eleven integreras med övriga elever i klassrummet. Malin, Lisa och Pia ger förkunskaper i 

förväg på vad som ska ske under lektionen. På det viset får eleverna lättare att förstå uppgiften 

som de ska utföra i till exempel ett grupparbete (med hjälp av en assistent). Denna 

beskrivning är exempel på rumslig- social- och didaktisk inkludering. 

 

I alla klasser finns en assistent/resurslärare som stöttar eleven. Lisa menar att genom att fler 

pedagoger finns att tillgå i klassen samt ute på raster, får eleven hjälp att tolka regler i till 

exempel olika lekar, vilket skapar ett ökat socialt samspel. Genom att eleven får interagera 

med sina kamrater upprätthålls gemenskapen i klassen menar hon (exempel på social 

inkludering). 

 

Lärarna i rådande studie är positiva till inkludering, men anser sig behöva en ökad kunskap 

för att tillgodose de behov som en utvecklingsstörd elev behöver för att inkluderas i 

grundskolan. Analysen visar på att de dominerade aspekterna som lärarna beskriver var de 

sociala och de didaktiska. Även om lärarna samtalade minst om den rumsliga aspekten fanns 

den med i deras planering, alltför att göra det möjligt för eleven att delta maximalt i 

undervisningen. 
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7 Diskussion 
 

Här diskuteras metod, resultat och förslag på vidare forskning.   

 

7.1 Metoddiskussion 

I den genomförda undersökningen beskriver fyra grundskollärare hur de såg på sina 

möjligheter att inkludera elever med en utvecklingsstörning i undervisningen. De intervjuade 

lärarna talade om deras erfarenheter av inkludering, samt deras arbete med elever med en 

utvecklingsstörning, vilka gick i grundskolan men läste efter grundsärskolans läroplan. 

Undersökningen omfattade skolor i kommunal regi, elevantalet var av normalstorlek med 

cirka 20-24 elever och varje klass inkluderade elever med en utvecklingsstörning.  

 

Variationen av svar skulle kunnat bli annorlunda om fler deltagit i studien eller om jag använt 

mig av andra informanter eller fler metoder, exempelvis observationer och enkäter. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att med en intervju finns det alltid en risk för att frågor misstolkas 

eller att relevant fakta inte blir synlig. Jag hade förberett intervjufrågorna noggrant och det 

gav ett stöd i samtalen med lärarna. Informanterna fick frågeställningarna i förväg för att de 

skulle känna sig avslappnade och förberedda under intervjun, vilket kan ha påverkat deras 

svar. Min tro är att informanterna svarade sanningsenligt utifrån de frågor jag ställde under 

intervjuerna. Frågorna var öppna och på så vis kunde lärarna berätta och beskriva sin 

verksamhet och undervisning. Samtalen spelades in vilket gjorde att jag kunde koncentrera 

mig på samtalet med informanten och ställa följdfrågor. Det var bra att jag gjorde en 

pilotintervju för att träna mig i intervjuteknik och på att ställa följdfrågor, men även för att få 

kunskap om ungefär hur lång tid som samtalen kunde ta. Jag kände mig mer bekväm och 

utvecklades i min roll som intervjuare efter jag gjort några intervjuer. Samtalen genomfördes 

avskilt för att undvika störningar vid inspelningen. Informanterna har fått läsa igenom min 

sammanställning av transkriptionen och ge sitt godkännande av vårt samtal, vilket känns 

tryggt för mig och ökar tillförlitligheten.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Lärarna i föreliggande studie fick alla information av rektorn, då de skulle få en elev med 

lindrig utvecklingsstörning i sin undervisning. De fick även information om att eleven ska 

läsa efter grundsärskolans läroplan, vilket flera av lärarna inte var insatt i. De ansåg att de fick 

för lite information vid överlämnandet av dåvarande lärare och specialpedagog. En lärare fick 

dock överlämning via elevhälsoteamet. Alla lärare önskar att de fått mer kunskap och mer tid 

för förberedelser att kunna ta väl hand om eleven med utvecklingsstörning. De önskar även tid 

för samplanering med övrig personal, som fanns kring eleven. Jag vill poängtera att lärarna 

inte hade några orimliga krav, utan att utifrån mitt sätt att se, är det obestridliga önskemål 

lärarna önskar - alltför att kunna tillgodose alla sina elever. I min studie uttrycker lärarna brist 

på tid och samplanering som enligt min uppfattning är en viktig förutsättning för att lyckats 
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med inkludering. Genom att ge lärarna mer tid tillsammans öppnas möjligheter till samtal där 

de kan delge varandra kunskap och erfarenheter av en inkluderande miljö för eleven. 

Göransson m.fl. (2012) visar på forskning som pekar på att en inkluderande undervisning som 

uppstår då lärare tar hänsyn till sociala och demokratiska aspekter är den mest givande 

undevisningen. I min studie framkommer att lärare lyfter gemenskapen i klassrummet och där 

elever lyssnar samt lär av varandra för att pröva sina erfarenheter och lära nytt.  

 

Även Persson (2007) och Vernersson (2007) uttrycker vikten av att lärare är väl förberedda 

och att de har en positiv inställning för att möta elever med en utvecklingsstörning. Här har 

skolledningen ett stort ansvar för att exempelvis fortbilda personal. En orsak till att eventuellt 

detta inte sker kan bero på en ekonomisk fråga, att det inte finns ekonomi till fortbildning 

samt även resurser och extra material. Min tanke är att om vi inte rustar eleverna i tid, vad kan 

då eventuellt hända? Jag tror att ett av samhällets och regeringens största mål är att få en mer 

fungerande skola på alla plan och för alla. Ett exempel skulle kunna vara som Persson och 

Persson (2012) påpekar att hela skolan bör arbeta utifrån en helhet kring behov och därefter 

kompensera etcetera. 

 

Allan (2010) påvisar att lärare är positiva att möta elever med utvecklingsstörning om de får 

resurs i klassen, men även att lärare behöver kompetens som inte finns eller erbjuds för att 

inkludera eleven. I denna studie framgår att lärarna är positiva till att inkludera eleven och 

anser att även han/hon tillför övriga elever i klassen kunskap. Asp-Onsjö (2006) beskriver att 

undervisning ska anpassas till elevens särskilda förutsättningar. Hon skildrar vidare att en 

inkluderande undervisning tar hänsyn till socialt-, rumsligt och didaktisk inkludering. I 

samtalen med lärarna synliggörs den sociala- och didaktiska inkluderingen som hänger tätt 

samman med den rumsliga inkluderingen, och som möjliggör detta. Alla aspekter är lika 

viktiga för att skapa en inkluderande undervisning. Lärarna visade på olika verktyg för att 

närma sig elevens utvecklingszon. Lärarna gör eleven delaktig i klassrummet i samarbeten 

med övriga elever. Eleven får även stöd av en assistent eller av klassläraren genom att den 

vuxne tolkar och gör omvärlden begriplig för eleven (som ett ”hjälpjag”). Jag tror att det är 

viktigt att arbeta främjande med ”Allas lika värde” och göra det synligt både för elever och 

vuxna, på så vis skapas en accepterande syn på varandras olikheter. Ratz och Lenard (2013) 

skriver om läs- och skrivarbeten på utvecklingsstörda elever från Tyskland. Studien visar att 

lärare som är kreativa och ihärdiga när de planerar undervisning och övningsuppgifter till att 

bli motiverande och meningsfulla för eleven, är de elever som lyckas bäst. I denna studie 

beskriver lärarna en stor idérikedom för att få eleverna delaktiga både i arbetssituationer i 

klassrummet och på raster. Lärarna i studien anser jag arbetar efter de mål som skolan och 

fritidshemmet handlar om, nämligen att göra barn nyfikna på att lära, samt fostra elever till 

solidariska och empatiska människor genom sitt värdegrundsarbete. Lärarna i denna 

undersökning anser att samarbete och delaktighet i deras undervisning är viktig för elevers 

lärande. Deras ledarskap i klassen har stor betydelse för hur den rumsliga- sociala- och 

didaktiska inkluderingen sker. Tre lärare arbetade i klassrummet med en 
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resurspedagog/assistent och involverade eleverna med varandra i olika uppgifter och 

arbetssätt. Anpassat arbetsmaterial, såsom bildstöd, personligt schema samt att ge 

förförståelse innan lektionen börjar, gör det möjligt för elevens lärande. Lärare och eleverna 

som ingår i klassen är viktiga verktyg för att skapa samspel, gemenskap samt där olika uttryck 

och idéer kommer till stånd genom en språklig arena.  

 

Begreppet inkludering innebär enligt Asp-Onsjö (2006) att skolans verksamhet ska anpassas 

till eleverna istället för att eleverna skall anpassa sig till skolan. Utformning av undervisning 

behöver utformas efter elevernas olika förutsättningar. Göransson m.fl. (2010) anser att 

trygghet är en förutsättning för interaktion och samarbete. Utan trygghet sker inget lärande, 

vilket jag själv anser är viktigt att utgå ifrån i ett tidigt skede. Att skapa trygghet mellan elev 

och lärare och mellan elev och elev, samt skapa en trygg skolmiljö, anser jag är avgörande för 

ett gott lärande. Genom att skapa trygghet och acceptans inför våra olika förutsättningar i 

lärprocesser, menar jag att det minskar risken för misslyckande i skolarbetet. Det kan också 

generera i att eleven vill gå till skolan och delta i gemenskapen i större utsträckning. 

Göransson m.fl. (2010) menar även att arbete med att skapa inkluderande skolor behöver 

lyftas fram i styrdokument både på kommun- och skolnivå. I samtalen med lärarna i denna 

studie framkom det att de arbetar mycket med värdegrundsarbete för att skapa trygghet i 

klassen och att förhindra kränkningar. Den didaktiska inkluderingen bidrar till såväl lärande 

och till interaktion med andra. Den ökar elevens självkänsla genom att känna sig delaktig och 

få en tillhörighet med sina klasskamrater, menar jag.  

 

Flera av lärarna i undersökningen beskriver de tre aspekterna utifrån Asp-Onsjö (2008), där 

det didaktiska och sociala är mest dominerande i samtalen, men lärarna lyfter även det 

rumsliga som en viktig aspekt för att det kan bli möjligt för eleven att delta i klassrummet 

under hela dagen. Jag menar att vi behöver alla aspekterna lika mycket för att eleven ska 

kunna delta utifrån sina förutsättningar, men även att se över hela skolans miljö inte bara i 

klassrummet utan alla lokaler som eleven kan tänkas vistas i till exempel i gymnastiksalen, 

omklädningsrum och matsal. För att möta alla barns behov och bekräfta elevers olikheter samt 

uppnå inkludering menar Asp- Onsjö att skolans verksamhet måste anpassas till eleven istället 

för att eleven ska anpassa sig till skolan. Det här menar jag är viktigt i mitt arbete som 

speciallärare att kunna anpassa verksamheten efter eleven samt möta alla elevers behov 

utifrån deras förutsättningar. Genom att beskriva för rektor vad som krävs för att inkludering 

ska lyckas i klassrummet, hoppas jag kunna göra det möjligt att öka resultatet för en 

inkludering i klassen utifrån de tre aspekterna och att skolans verksamhet anpassas mer till 

den enskilde eleven. Persson och Persson (2012) beskriver en inkluderad undervisning i en 

studie i Essunga kommun där Nossebro grundskola genomgår ett förändringsarbete. 

Skolledning, rektor och undervisande lärare engagerade sig i arbetet att öka kvalitén på 

undervisningen och höja elevens resultat. Co- teaching ökade elevens närvaro, resultat och 

motivation. Fördelen med samarbetet var att det gav mer tid till eleverna, samt att 

förändringsarbetet ökade de pedagogiska diskussionerna och lärarnas engagemang kring 
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elevernas lärande. De lärare som ingick i denna studie anser sig behöva både utbildning och 

hjälp med mer planeringstid tillsammans med övrig personal som finns kring eleverna. De 

arbetar för att inkludera grundsärskoleelever i grundskolans regi. Eleverna deltar efter sina 

förutsättningar och tillhör det sociala och didaktiska aspekterna men inte fullt ut inom den 

rumsliga aspekten, eftersom eleven i flera fall arbetar hos specialläraren eller själv i ett 

grupprum tillsammans med en lärare. Jag tror att Persson och Perssons beskrivning av 

Essunga studien skulle gynna lärarna i min studie om de fick möjlighet att arbeta utefter Co- 

teaching, det kan möjliggöra ett förändringsarbete samt öka de pedagogiska diskussionerna 

och lärarnas engagemang kring elevernas lärande.  

 

Lärarna anser att lärandet sker i samspel med övriga elever genom samtal och diskussioner 

och genom lärargenomgångar. Lärarna poängterar att de utgår från elevens utvecklingsnivå 

och på så vis kan de leda eleven vidare i sitt lärande. Lärarna arbetar med att försöka göra 

anpassningar som passar eleven. I lärarnas beskrivning av undervisningen framkom en 

likartad beskrivning av hur de upplever situationen att planera och undervisa elever med en 

utvecklingsstörning. Tre lärare av fyra ansåg sig saknade tillräckligt med specialpedagogisk 

kompetens. Min reflektion blir att en ökad kompetens hos lärarna gör elever än mer delaktiga, 

samt skapar bättre förutsättningar för att arbeta med särskoleelever i en inkluderande miljö. 

Genom Asp-Onsjös (2008) tredelade begrepp kan lärarna få ett praktiskt verktyg för att kunna 

analysera skolsituationen samt planera lärandet ur samtliga tre aspekter.   

 

Slutord:  

I min kommande profession som speciallärare vill jag samverka med lärare och skolledning 

för att möjliggöra en bra inkluderande lärmiljö. Att arbeta utifrån en helhetssyn kan enklare 

leda till att få syn på eventuella hinder och istället vända dem till möjligheter. Jag tror även att 

Asp-Onsjös aspekter på inkludering kommer att hjälpa mig att till viss del kunna kartlägga 

elevers olika behov och förutsättningar.  

 

7.3 Vidare forskning 

Genom denna undersökning ville jag få syn på fyra lärares erfarenheter av inkludering med 

utgångspunkt i deras arbete med elever i grundskolan, där någon elev har en 

utvecklingsstörning. För att få en djupare uppfattning om vilka möjligheter eleven har i att 

inkluderas, skulle det vara intressant att även göra observationer i klassrummet. Även en 

enkätundersökning till föräldrar skulle vara av intresse för att fånga deras erfarenhet av sitt 

barns skolgång, och om den stämmer överens med lärarnas syn på undervisningen. Genom att 

göra en studie över tid kan det eventuellt ge mer information och en djupare syn på hur elever 

görs delaktiga i undervisningen med andra elever. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev      

     

Hej! Jag heter Carina Bråth och arbetar som förskollärare i en förskoleklass i grundskolan. Jag 

studerar vid Karlstads Universitet till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Under 

min sista termin ska jag skriva ett examensarbete. Syftet med undersökningen är att få en 

fördjupad uppfattning om vilka möjligheter och hinder grundskollärare i de lägre årskurserna 

upplever i arbetet att inkludera elever som har en utvecklingsstörning samt svårigheter med 

läs- och skrivundervisning. Jag önskar komma i kontakt med några lärare på Er skola som 

undervisar elever som läser utifrån särskolans läroplan och som är intresserad av att delta i 

min undersökning, samtalet beräknas till ca 60 minuter och består av ljudupptagning samt 

anteckningar. Inför intervjun till mitt examensarbete kommer jag följa de föreskrifter och 

rekommendationer som finns enligt god forsknings ed. Jag informerar nu om 

individskyddskravet och hur er information kommer att användas i mitt examensarbete. 

Information om etiska principer enligt vetenskapsrådets (www.vr.se). Ert namn kommer inte 

nämnas och kommer att behandlas konfidentiellt. Anonymitet garanteras. Skolans namn och 

geografiska placering skrivs ej ut och kan inte på annat sätt härledas. Jag använder mig av 

fiktiva namn som förenklar läsningen, och säkerställer anonymitet. Intervjumaterialets 

handhavande behandlas konfidentiellt, ingen annan kommer att lyssna eller läsa mitt 

arbetsmaterial. Efter godkännande av uppsats kommer arbetsmaterialet förstöras. 

Frivillighet gäller för deltagande i studien. Rätt att avbryta intervju och deltagande i studien. 

Rätt att ta del av sina uppgifter för godkännande innan uppsatsinlämning. Nyttjande av 

informantens uppgifter används endast i forskarsyfte. 

Om du vill kontakta mig för frågor eller annan information kan du nå mig på min mobil eller 

maila till mig. 

Mobil nummer 0703997213, Mail carinabrath@gmail.com 

Med vänliga hälsningar  

Carina Bråth 

Handledare: Kerstin Forsling 

Ansvarig kursledare: Carin Roos 

http://www.vr.se/
mailto:carinabrath@gmail.com
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Bilaga 2 

Intervjufrågor     

      

 

*Har du fått kunskap och information som behövs för att möta elever som läser mot 

särskolans läroplan? 

 

*Vad har du för tidigare erfarenheter av att undervisa elever som läser efter en annan läroplan 

än grundskolans kursplan? 

 

* I vilken utsträckning får ni planeringstid för att genomföra en anpassad undervisning för 

elever?  

 

*Kan du se att eleven får ett socialt utbyte av sin skolgång? 

 

* Hur kan du stärka elevens sociala relationer till de andra eleverna i klassen? 

 

* Hur görs eleven delaktig i undervisningen? 

 

*På vilket sätt arbetar eleven med i undervisningen? 

 

* Vilka andra professioner av lärare/pedagoger samarbetar kring elever i klassen? 

 

*Vilken kompetens behövs för att möta elever som inkluderas i grundskolan? 

 

* I vilken utsträckning får eleven resursstöd? 

 

*Tror du att elever som inkluderas, får bättre förutsättningar att delta i ett socialt samanhang 

än de elever som går i särskola? 

 

*Elever som inkluderas, får de bättre motivation i sitt skolarbete än de elever som vistas i 

särskola? 

 

*Vilka svårigheter/hinder anser du kan uppkomma när du arbetar med läs-och skrivuppgifter 

med elever som inkluderas i grundskolan?  Varför kan de uppstå? 

 

* Vilka fördelar kan du se? 

 

* Kan elevers olikheter tas tillvara som en tillgång i klassrummet? 

 


