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Abstract 
Our purpose with the study was to gain more knowledge about the effects that shows when 
teachers work to include students with intellectual disabilities in compulsory schools. 
  
The method we used to collect data was qualitative research interviews. The study is based on 
eight interviews with teachers in compulsory schools, who work with, or have experience from 
teaching students with intellectual disabilities, and who are completely included in compulsory 
schools. 
  
The theoretical basis for the study is the relational perspective and the perspective KoRP, 
communication, participation and learning, who are important basis for a successful inclusion.  
 
The result shows that the teacher´s perceptions about teaching students with intellectual 
disabilities in compulsory school are complexed. One of the reasons for that could be that 
teacher´s knowledge about intellectual disabilities are weak. Another reason could be the 
differences in teacher`s consensus about inclusion in their organization. The teachers can see 
both opportunities and challenges to manage a successful inclusion for the students. The biggest 
challenge with inclusion for students with intellectual disabilities in compulsory schools, is to 
include the students who don´t read academic school subjects.  
  
The conclusion to be drawn from the result of the study, is that there are great opportunities for 
development for students with intellectual disabilities by being included in compulsory school. 
It is about teacher´s possibilities to give the students the teaching they need to succeed. 
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Sammanfattning 
Vårt syfte med studien har varit att via några lärares uppfattningar få en ökad insyn om 
grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.   
 
För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod.  
Studien bygger på åtta intervjuer med grundskollärare som undervisar grundsärskoleelever som 
är helt integrerade i grundskolan.  
 
Den teoretiska utgångspunkten för studien är det relationella perspektivet och perspektivet 
KoRP - kommunikation, delaktighet och lärande, som är förutsättningar för att skapa en 
framgångsrik inkludering.   
 
Resultatet av studien visar att lärarnas uppfattningar om grundsärskoleelevers inkludering i 
grundskolans undervisning är komplext, dels utifrån att lärarna saknar kunskaper om 
intellektuella funktionsnedsättningar, samt att lärarnas olika syn på inkludering inom skolans 
organisation är otydlig. Lärarna ser att finns såväl utmaningar som möjligheter med att bedriva 
ett framgångsrikt inkluderingsarbete, men att det är förenat med betydligt större svårigheter att 
genomföra detta med de elever som läser mot grundsärskolans läroplan inriktning 
ämnesområden.  
 
Den slutsats som kan dras av studiens resultat är att det finns stora möjligheter till utveckling 
för grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan, det handlar mycket om lärarna får rätt 
förutsättningar till att kunna bedriva en för eleven givande undervisning. 
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1. Inledning 
Under vår utbildning till speciallärare på Karlstads universitet har intresset kring begreppet 
inkludering och dess innebörd växt fram hos oss båda. Vi har båda erfarenhet av att arbeta kring 
innebörden av inkluderingsbegreppet i våra professioner som speciallärare och har därmed 
skapat oss en uppfattning kring hur inkluderingsarbetet bedrivs på våra skolor, samt vilka 
uppfattningar som finns kring det i lärarkåren. Vi vill med denna uppsats belysa hur några lärare 
tänker kring inkluderingsbegreppet när det gäller just inkludering av grundsärskolans elever i 
grundskolans undervisning samt vilka uppfattningar berörda lärare etablerat om denna form av 
inkluderingsprocess. Vi vill här inledningsvis vara tydliga med att vi inte på något sätt har lagt 
någon värdering i vilka uppfattningar våra informanter haft. I skollagen (SFS 2010:800) står 
det att en elev som följer grundsärskolans kursplan och får sin utbildning i grundskolans miljö 
är integrerad. Vår grundläggande uppfattning är att det krävs mer för att en elev ska vara 
inkluderad och känna sig delaktig och det ligger i vårt professionella intresse att förstå vad fler 
lärare har för uppfattningar.  
 
Nilholm (2007) menar att det finns forskare som föredrar att använda begreppet delaktighet 
istället för inkludering. I vårt kommande uppdrag vill vi få en större kunskap kring lärares 
uppfattningar, då vi på ett professionellt sätt ska kunna stötta och vägleda lärare i deras arbete 
med att anpassa skolan för alla elevers olika behov och förutsättningar, oavsett det handlar om 
delaktighet eller inkludering. De borde inte utesluta varandra. Wallenius (2019) skriver i en 
artikel att det krävs tid och mycket arbete för att en inkludering ska fungera. Författaren menar 
att inkludering inte innebär att alla elever ska vistas tillsammans i ett klassrum under en hel 
skoldag utan att det ska erbjudas alternativa lösningar i form av olika lärmiljöer. Med detta 
menar hon att undervisning kan ske i helklass i en stor gemenskap, mindre grupper samt vid 
en-till-en undervisning.  
 
Begreppet integrering innebär för oss att en elev är mottagen i grundsärskolan och är fysiskt 
placerad i grundskolan, samt får hela, eller delar av sin undervisning där. Tøssebro (2014) 
beskriver begreppet integrering som en fysisk placering, vilket innebär att eleverna befinner sig 
i samma lokaler som andra elever. Begreppet inkludering innebär att läraren i sin undervisning 
aktivt strävar mot att skapa lärandesituationer som bygger på delaktighet, tillgänglig lärmiljö 
och en anpassad undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är 
integrerade i grundskolan. Nilholm (2014) menar att inkludering är något som sker när eleverna 
blir delaktiga i ett sammanhang utifrån sina egna förutsättningar, i det pedagogiska och sociala 
perspektivet.  
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Föreställningar om inkluderingsarbetets olika implikationer är något vi vill lyfta fram i detta 
arbete. Inkludering utgör inte ett statiskt tillstånd, det är ett flexibelt sätt att se på undervisning 
och alla elevers olika behov och förutsättningar. Vår ambition med föreliggande arbete, är att 
belysa några viktiga aspekter av den komplexitet som uppstår, då en generellt hållen 
inkluderingspolicy möter den pedagogiska praktikens skiftande villkor och förutsättningar på 
lokal nivå. Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är implementeringen 
och genomförandet av inkluderingspolicy det mest effektiva sättet att bygga upp solidaritet 
mellan barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater, samt att skapa delaktighet i samhället 
för alla människor.  
Våra erfarenheter av elever med intellektuella funktionsnedsättningar som är integrerade i 
grundskolan och hur inkluderade de är, handlar mycket om lärarnas förhållningssätt gentemot 
inkludering. Lärarnas förhållningssätt till att möta alla elevers olikheter är viktigt, enligt vårt 
sätt att se på det. 
 
Vi har genomfört studien tillsammans i stort sett alla delar. Det vi delat upp är informanterna 
mellan oss och intervjuat dessa, samt transkriberat dem var för sig. Resten av arbetet har 
genomförts gemensamt.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka effekten av grundskollärares inkluderingssträvanden när 
grundsärskoleelever integreras i grundskolans pedagogiska vardag.   
 
Frågeställningar:  
 

• Vilka implikationer är förenade med att integrera grundsärskoleelever i 
grundskoleklass? 

• Hur framträder inkluderingsperspektivet i undervisningen då grundsärskole-
elever integreras i grundskoleklass? 
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2. Bakgrund 
För att kunna skapa ett inkluderande samhälle krävs det att man börjar redan i förskoleåldern 
då barn redan tidigt får möta människors olikheter och därmed lära sig kring bemötande, 
tolerans och acceptans. Detta är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning 
ska få ett så fungerande liv som möjligt samt ha en plats i ett inkluderande samhälle (SOU 
2004:98). Detta är hämtat från en utredning där syftet var att öka samarbetet mellan särskolan 
och grundskolan samt att föra skolformerna närmre varandra. Med detta menar vi att skolan har 
en viktig roll att inte särskilja elevers från varandra på grund av deras olikheter.  

2.1 Historisk tillbakablick om begreppen 
integrering och inkludering 

Begreppet inclucion översätts till inkludering på svenska. I USA handlade begreppet främst om 
en sträva efter att försöka uppnå ett samhälle mot diskriminering av vilken hudfärg man hade. 
Begreppet inkludering handlar inte om fysisk placering utan om intentioner om ett samhälle där 
alla ska ingå. I Sverige var elever med olika funktionsnedsättningar eller i behov av särskilt 
stöd placerade i olika specialskolor eller specialklasser, som var anpassade efter deras behov 
fram till 1960-talet (Persson & Barow, 2012). Ineland, Molin och Sauer (2013) påtalar att 
begreppet integrering och normalisering diskuterades under 1950-talet och i samband med det 
formulerade Bengt Nirje normaliseringsprincipen, vilket innebar att individer med 
funktionsnedsättning skulle få leva på lika villkor som alla andra. Vidare menar Ineland, et al. 
(2013) att normaliseringsprincipen kom att ligga till grund för de tankar som finns idag om En 
skola för alla. Nilholm och Göransson (2013) menar att tanken om en skola för alla har funnits 
länge. Författarna beskriver vidare att efter folkskolans införande 1842 hade elevernas 
klassbakgrund en stor betydelse för hur deras skolgång kom att bli då skolsystemet inte var 
anpassat för alla barn. När den 9-åriga grundskolereformen genomfördes i början av 1960-talet 
skulle utbildningen vara lika för alla elever, vilket innebar att vissa elever hade svårt att klara 
de krav som ställdes i nya skolreformen och därmed skapades olika grupperingar med 
specialundervisning. Det uppstod kritik mot detta arbetssätt att särskilja elever från 
undervisningen i klassrummet. Med kritiken lades grunden för begreppet integrering (Nilholm 
& Göransson, 2013). Vidare beskriver Persson och Barow (2012) att i samband med införandet 
av 1980 års läroplan för grundskolan, infördes begreppet En skola för alla. Begreppet är en 
politisk vision som innebar att den obligatoriska skolan i Sverige skulle vara en skola dit alla 
barn var välkomna och utbildningen skulle vara anpassad efter elevens individuella 
förutsättningar. Idén om en inkluderande skola för alla, blev etablerad världen över och 
inskriven i internationella och nationella styrdokument. Hjörne och Säljö (2008) tolka uttrycket 
En skola för alla på två olika sätt. Det första de beskriver är att det ska vara en gemensam skola 
för alla, därmed en skolform där alla kan gå. Den andra tolkningen är att det ska finnas en skola 
som passar alla elever utifrån befolkningens olika intressen och därmed skapa mångfald. En 
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skola för alla elever är en skola som inte bara accepterar olikheter, utan en skola som ser till 
elevernas olikheter och tar till vara på det som en tillgång. En skola där eleverna inte bara får 
delta, utan de förväntas att delta (Persson, 2007).  
 
År 1994 undertecknades Salamancadeklarationen av ett flertal internationella organisationer, 
där flera deltagarländer kom överens om att åtgärda hinder för personer i behov av särskilt stöd 
inom skolväsendet, samt att utveckla skolan till en mer tillgänglig och likvärdig skola för alla 
(Svenska Unescorådet, 2006). I en granskning som Skolinspektionen (2016) utfört lyfts det 
fram att begreppet integrering under en lång tid har varit laddat, på så vis att det har fokuserats 
alltför mycket på den fysiska placeringen av eleverna. Till en början skulle inte klassrumsmiljön 
behöva anpassas till elevernas behov, istället skulle eleverna anpassa sig till den befintliga 
miljön i klassrummet. Begreppet inkludering kom att så småningom att användas för den större 
innebörden, att det är skolans ansvar att anpassa miljö och undervisning utifrån alla elevers 
behov och förutsättningar. Dock är definitionen mellan de två begreppen fortfarande högst oklar 
enligt Skolinspektionen (2016). Inom skolans organisation beskriver Barow (2013) att 
inkludering är en pedagogisk målsättning, utbildningspolitisk riktlinje och etisk skyldighet som 
har framförts i snart två årtionden.  

2.2 Definitioner av integrering och inkludering 
Integrering och inkludering är laddade begrepp som det ofta råder en förvirring kring vad det 
står för och där forskare har olika åsikter kring dessa begrepp. Loseke (2017) menar att 
forskningen blir svår att förstå om inte forskaren definierar sina nyckelbegrepp. Ineland, et 
al.  (2013) beskriver att integreringsbegreppet är överflödigt på så sätt att om ingen är 
segregerad och ingen ska vara segregerad, är det ett meningslöst begrepp. Däremot menar 
författarna att inkludering är en annan sak då det handlar om rätten för alla människor att känna 
sig delaktiga i både samhälle och skola. I denna studie används begreppet integrering när en 
elev är mottagen i grundsärskolan och är fysiskt placerad i grundskolans samt får hela, eller 
delar av sin undervisning där. Begreppet inkludering används i denna studie när läraren 
beskriver en aktiv strävan mot att skapa en undervisning som bygger på delaktighet, tillgänglig 
lärmiljö och en anpassad undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning som är 
integrerade i grundskolan. Här nedan kommer vi att beskriva dessa begrepp mer ingående. 

2.2.1 Integrering  
Nilholm (2014) påpekar vikten av att förstå poängen med begreppet integrering, där tanken är 
att skolan ska utforma lärmiljön utifrån den naturliga variation som barnen har, än att avvikande 
elever ska integreras i en lärmiljö med strukturer som inte är anpassade efter dem. Haug (1998) 
förespråkar en mer integrerad skola och menar att den inkluderade integreringen förutsätter att 
lärandet sker i klassen. Det ska leda till en gemenskap där barn och vuxna ska integreras 
tillsammans. Vidare menar författaren att den exkluderade integreringen blir segregerande 
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undervisning när den sker i specialundervisning och avskilt från övriga klasser i grundskolan 
eller på olika specialskolor.  

Nilholm (2014) beskriver att integrering handlar om att två saker som varit åtskilda och ska 
föras samman och bildas som en helhet. Nilholm och Göransson (2013) nämner att det finns en 
omfattande kritik av integreringsbegreppet som handlar om en uppdelning mellan vi och 
“dom”, normalitet och avvikelse, något som i slutändan handlar om att den person som 
identifieras som avvikande ska anpassa sig till en miljö, som inte utformats med utgångspunkt 
av elevers olikheter. Tøssebro (2014) beskriver att det finns olika former för integrering och 
lyfter fram två, fysisk- och social integrering. Förekommer den ena formen av integrering 
innebär det inte av sig själv att den andra gör det. Fysisk integrering handlar om att man är på 
samma plats med andra, men det är ingen självklarhet för att det också ska vara en social 
integrering, som innebär att det ofta förekommande sker en social kontakt mellan personer med 
och utan funktionsnedsättning.  

2.2.2 Inkludering 

Persson (2013) beskriver att begreppet inkludering används i vår omvärld allt mer och står för 
att beskriva en utbildning som vänder sig till alla barn och ungdomar. Alla elever gynnas av 
inkludering av elever med särskilda behov då det påverkar deras sätt att förstå mångfalden i 
samhället, jämlikhet, social rättvisa samt att det utvecklar elevernas empatiska förmåga 
(Mitchell, 2015). Persson och Persson (2016) beskriver att inkludering handlar främst om att 
det är skolans ansvar att förbereda alla barn och unga för en samvaro tillsammans med andra, 
där gemenskap, respekt och solidaritet är viktiga ledord. Dessa ledord är en allmän pedagogisk 
uppgift som gäller alla individer och alla nivåer i utbildningssystemet. Vidare menar författarna 
att grundtankarna till en inkluderande skola är att vi lär av varandra och på så sätt ges det 
förbättrade möjligheter till att bygga upp sociala kunskaper tillsammans. Barow (2013) 
beskriver att inkludering möjliggörs när själva undervisningen är utformad så att så många som 
möjligt kan vara delaktiga och verksamma i lärandet tillsammans i klassrummet. Det handlar 
om att inkludering sker i en skolmiljö som värdesätter elevers olikheter och som vill ge eleverna 
möjlighet till en utveckling och delaktighet i skolan och samhället. Nilholm och Göransson 
(2013) beskriver att det är viktigt att vara medveten om att begreppet inkludering inte finns 
benämnt i styrdokumenten för den svenska skolan. 
 
Nilsson (2015) framhåller att inkludering kan definieras som en process där man som pedagog 
ständigt arbetar för att möta alla elever som individer. Som lärare behöver man förmågan att 
acceptera individers variation och kunna möta individers olikheter och se det som en tillgång.  
Haug (1998) påtalar att inkludering handlar om social rättvisa och delaktighet, rätten om att få 
delta i en gemenskap. Något som även Nilholm (2014) påtalar är att inkludering sker när alla 
elever deltar och blir delaktiga utifrån sina förutsättningar, både ur ett pedagogiskt och socialt 



 7 

perspektiv. Författaren beskriver att en del svenska forskare föredrar att använda begreppet 
delaktighet istället för inkludering.  
 
Enligt Ineland, et al. (2013) så har alla medborgare rätt till en inkluderande undervisning, en 
gemensam skola. Detta innebär att skolan måste vara föränderlig och kunna anpassas efter varje 
individs förutsättningar och behov. Författarna menar vidare att det är skolans ansvar att vara 
dynamisk och anpassningsbar, inte den enskilda elevens. Nilholm och Göransson (2013) 
beskriver att man inte kan avgöra graden av inkludering i en miljö, utan att noggrant analyserat 
varje elevs upplevelse av delaktighet. Haug (1998) beskriver att inkludering även handlar om 
att lärare intresserar sig för det som eleverna har gemensamt och inte fokuserar på det som är 
åtskiljande. Det går att analysera och beskriva begreppet inkludering på flera olika sätt.  
 
Nilholm och Göransson (2013) lyfter fram tre skilda definitioner av inkludering, som ger en 
tydlig bild av hur olika man kan tolka och se på begreppet inkludering:  
 

• gemenskapsorienterade definitionen innebär det att alla elever ska känna sig socialt och 
pedagogiskt delaktiga och där olikheter ses som en tillgång i den vanliga 
undervisningen.   

• individorienterade definitionen innebär när omfattningen av inkludering enbart avgörs 
av hur situationen ser ut för enskilda eleven. Enligt denna definition ser man till hur den 
enskilda eleven trivs, har relationer och att undervisningen är anpassad efter elevens 
kunskapsnivå, så att eleven når kunskapskraven.  

• placeringsorienterade definitionen som betyder att elever i svårigheter är placerade 
inom ramen för den vanliga klassrumsundervisningen. Här ser man inte till elevernas 
sociala och pedagogiska delaktighet. Dock beskriver författarna att placeringen och vart 
eleven befinner sig är det minsta bekymret för en elev med svårigheter i skolan (Nilholm 
& Göransson, 2013). 

2.3 Grundsärskoleelevers undervisning i annan 
skolform  

Skollagen kap. 7 § 9 (SFS, 2010:800) beskriver att elev som är mottagen i grundsärskolan kan 
få sin undervisning i en annan skolform, vilket då benämns som att eleven är integrerad i 
grundskolan. För att detta ska kunna träda i kraft behövs det tillåtelse av både vårdnadshavare 
och huvudman. Vid synnerliga skäl med barnets bästa i fokus, kan skolan gå in och ta ett beslut 
om att eleven ska vara mottagen mot grundsärskolans läroplan (7 kap. § 29).  
Skolverket (2014) beskriver att det krävs ingen behörig speciallärare för att undervisa en 
integrerad grundsärskoleelev i grundskolan. Men skulle eleven behöva stöd i att nå sina 
kunskapsmål, krävs det en behörig speciallärare som bedriver den undervisningen med eleven. 
Som undervisande lärare till integrerade grundsärskoleelever har man ansvar att vara insatt i de 
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olika läroplanerna för grundskolan och grundsärskola, då en elev som är inskriven i 
grundsärskolan kan läsa olika ämnen utifrån olika kursmål. En elev som är mottagen i 
grundsärskolan kan läsa idrott och hälsa efter grundskolans kursmål, men kan läsa svenska efter 
grundsärskolans kursmål. Det är viktigt att grundskollärare som undervisar integrerade 
grundsärskoleelever i grundskolan ges rätt förutsättningar att sätta sig in i de olika läroplanerna 
och dess kunskapskrav. I Lgr11 betonas att det är lärarens ansvar att ta hänsyn till och utgå från 
varje elevs förutsättningar och behov samt att ge stöd till elever i svårigheter (Skolverket, 2018).  
 
Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015) menar att rektorerna behöver ha kunskap kring elevernas 
måluppfyllelse och skolsituation, snarare än hur deras kunskapsresultat ser ut. Detta för att 
kunna säkerställa att integreringen av eleverna inte endast är en fysisk placering i grundskolan, 
samt att lärare och pedagoger ska få förutsättningar att bedriva en så givande undervisning för 
eleverna som möjligt utifrån deras förutsättningar och behov.   
 
Det ska finnas möjlighet för eleven som läser efter grundsärskolans läroplan kunna läsa efter 
grundskolans läroplan i vissa ämnen. Som lärare ställer det höga krav på flexibilitet och 
organisation av undervisningen när man undervisar utifrån två olika läroplaner. Det krävs att 
lärarna kontinuerligt får kompetensutveckling för att kunna möta varje elevs förutsättningar och 
behov, samt att viljan och förståelsen behöver finnas hos lärarna själva (Skolverket, 2014). 
Barow (2013) poängterar att skolan har ansvar för att alla elever får de förutsättningar de 
behöver för att känna sig delaktiga och därmed inkluderade, för att detta ska blir framgångsrikt 
behöver specialpedagogiska professioner ingå som en kompletterande funktion i arbetet 
tillsammans med lärarna.  

2.4 Inkluderande undervisning  
Mitchell (2015) beskriver att idén om den inkluderade undervisningen speglar två olika 
faktorer. En faktor är att elever i behov av särskilt stöd gynnas kunskapsmässigt och socialt av 
inkluderande undervisning, om den anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Den 
andra viktiga faktorn är att andra elevers kunskapsutveckling främjar en större förståelse för 
mångfalden i samhället. Boo, Forslund Frykedal och Thorsten (2017) menar att lärarens 
planering och förhållningssätt är det som skapar förutsättningar för lärande. Lärarens 
uppfattning och syn på olikheter i klassrummet är enligt författarna avgörande för vilka 
möjligheter eleverna får till lärande samt vilka möjligheter de får till att utvecklas. Vidare 
skriver de att det finns olika sätt att förhålla sig till elevers olikheter i ett klassrumssammanhang, 
som ett hinder eller som en tillgång. Vidare menar Mitchell (2015) att inkludering kan leda till 
att lärare söker flera olika strategier för att förmedla sin undervisning. 
  
Något som är avgörande för hur skolan organiserar utbildningen för de integrerade eleverna 
som läser mot grundsärskolans läroplaner i grundskolan, är att det finns betydelsefulla faktorer 
kring vilket förhållningssätt lärarna har. Det handlar om vilken syn de har på olika 



 9 

funktionsnedsättningar samt deras vilja att anpassa undervisningen utifrån varje elevs 
utvecklingsnivå (Skolverket, 2015). För att lyckas med inkluderande undervisning påtalar 
Mitchell (2015) vikten av att alla pedagoger har en samsyn kring inkludering, samt att 
pedagogerna behöver kunskaper om olika undervisningsstrategier för att kunna anpassa sin 
undervisning till alla elevers olika behov. Vidare beskriver författaren att det är viktigt att 
pedagogerna får stöd från olika typer av specialister exempelvis specialpedagoger, 
skolpsykologer, talpedagoger.  
 
För att en framgångsrik inkludering ska bli till, menar Boo, et al. (2017) så beskriver de en 
metod som de benämner som pedagogisk differentiering. Med det menar författarna att i ett 
gemensamt klassrum för alla elever anpassas undervisningen som metod samt 
undervisningsmaterialet till alla elevers olika förutsättningar. Detta utifrån både elever i 
svårigheter och elever med eventuell särbegåvning. Alla elever ska enligt modellen utmanas 
där de befinner sig oavsett diagnoser eller ej. Vidare menar de att en väl planerad undervisning 
skapar förutsättningar för lärande samt att detta är beroende på lärares olika uppfattningar och 
förhållningssätt. Författarna lyfter även metoden organisatorisk differentiering. Båda 
begreppen betyder att eleverna ska ges möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar samt 
olika nivåer, dock i olika sammanhang. De menar vidare att elevers olikheter borde utnyttjas i 
klassrummet och att lärare torde se elevers olikheter som en tillgång. Organisatorisk 
differentiering betyder dock att skolan organiserar eleverna utifrån deras förmågor och att 
eleverna därmed hamnar i olika fasta grupper vid undervisningstillfällen. Den pedagogiska 
differentieringen beskriver att alla elever ska kunna arbeta tillsammans oavsett vilken nivå de 
befinner sig på, då det ges utrymme för att utföra uppgifter på olika sätt och därmed tillgodoses 
alla elevers olika behov oavsett diagnos eller ej. Persson (2007) poängterar att en inkluderande 
undervisning sker först när alla elever ges möjlighet till aktivt deltagande och där samtligas 
bidrag ses som en resurs för gruppen.  

2.5 Grundsärskolans läroplaner 
Grundsärskolan har en egen läroplan med egna kursplaner där det finns stora likheter med 
grundskolans styrdokument. Skolverket (2017) definierar grundsärskolan som en skolform för 
de elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans 
kunskapskrav. Inom grundsärskolans läroplan finns det två olika inriktningar att läsa mot, 
ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan). Om eleven inte kan tillgodogöra sig hela 
eller delar av utbildningen i grundsärskolan ämnen, läser eleven istället mot ämnesområden. 
Det är även möjligt för en elev att läsa något ämne efter grundskolans läroplan om skolan 
bedömer att eleven har den förmågan (Skolverket, 2017).   
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2.6 Relationens betydelse för ett lärande 
Äkta relationer är lärandets plattform vilket Aspelin (2014) beskriver som att det är i möten 
mellan människor som vi når verksamhetens huvudsakliga mål. Hur relationen ser ut mellan 
elev och lärare har betydelse i vilken framgång det blir i undervisningen, beskriver författaren.  
Westling Allodi (2013) beskriver att det sociala klimatet bildas i undervisningssituationer 
genom relationer mellan lärare och elev samt mellan elever. Vilket påverkar elevernas 
välbefinnande, motivation och lärande. Vidare menar författaren att det viktigaste är att 
eleverna känner att skolan ger dem positiva känslomässiga erfarenheter, som är en viktig 
förutsättning för att ett lärande ska kunna ske. I Skolverket (2018) står det att skolan ska sträva 
efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära Lgr 11 
(s.9). Skolinspektionen (2016) beskriver utifrån sin granskning betydelsen av att ha en god 
dialog mellan vårdnadshavare och skolan då det i många fall har en avgörande betydelse för 
hur skolsituationen ser ut för eleven.  

3. Forskningsöversikten  
I detta kapitel presenteras nationell och internationell forskning kring betydelsen av 
grundskollärares utbildning kring att undervisa integrerade elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Vidare kommer vi gå in på vad forskningen visar om grundskollärares 
attityder inkludering, samt betydelsen av undervisningens utformning för att skapa en 
inkluderande lärmiljö. Slutligen presenterar vi vad forskningen beskriver om elevers 
delaktighet.  
 

3.1 Lärares utbildning 
Vaz, Wilson, Falkmer, Sim, Scott, Cordier och Falkmer (2015) utförde en studie om lärares 
attityder kring inkludering av elever med olika funktionsnedsättningar i grundskolan, där det 
framkom att utbildning var en viktig faktor till vilken attityd som rådde bland lärarna. Forskarna 
beskrev att lärare som uppgav att de hade utbildning eller erfarenheter av att möta elever med 
funktionsnedsättningar, påvisade en större positiv inställning till inkludering, samt att de lärare 
som var äldre hade en större benägenhet till att ha en mer negativ attityd till inkludering. 
Forskarna såg ett samband med att de äldre lärarna saknade utbildning och kompetens kring 
olika funktionsnedsättningar och med det skapades en oro kring att de inte kunde bemöta alla 
elevers olika behov av stödinsatser. Även en studie från Indien visade på att lärarna upplevde 
en oro över att de inte hade tillräckligt med kunskaper för att undervisa integrerade elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar. I resultatet framkom det att lärarna hade ett stort behov 
av kompetensutbildning inom specialpedagogik, vilket de ansågs var en förutsättning för att 
kunna bemöta elever med intellektuell funktionsnedsättning (Yaday, Das, Sharma & Tiwari, 
2015).  
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Cohen (2004) utförde en studie kring olika faktorer som påverkade lärares attityder och stöd 
för en inkludering i skolan. I studiens resultat framkom det att lärarnas utbildning och 
anställningstid hade en avgörande betydelse för vilken attityd de hade till inkludering. 
Forskaren beskrev att yngre lärare som fått specialpedagogik i sin utbildning hade en mer 
positiv syn på integrering, än de lärare som hade många års erfarenheter inom undervisning. 
Även i Rumänien utvecklas och förändras skolorna för ökad inkludering, där ambitionen är att 
alla elever ska kunna mötas. Marin (2014) undersökte i sin studie lärarnas åsikter och hur väl 
förberedda de var att möta elever med särskilda behov i klassrummet. Utifrån studiens resultat 
visade det sig att lärarna saknade verktyg för att kunna tillgodose alla elevers olikheter och 
behov i klassrummet. Lärarna i studien uttryckte att de hade behov av specialpedagogisk 
kompetens för att undervisa elever med utvecklingsstörning i klassrummet, och att de trodde 
att det skulle bidra till en bättre inkludering för alla i klassrummet. Forskaren i studien ansåg 
att utbildningssystemet och skolorna behövde förändras för att kunna leva upp till 
Salamancadeklarationens direktiv. 
 
Biamba (2016) utförde en studie vars syfte var att försöka få insikt i hur den inkluderade 
undervisningen fungerade i Sveriges grundskolor. Det framkom att de fungerande, men att det 
fanns många utmaningar och hinder för att skapa en skola för alla, exempelvis upplevde lärarna 
att de hade svårigheter med att hinna med och stötta de elever som var i behov av 
specialundervisning samt en avsaknad av kompetensutbildning. Något som framkom i Monsen, 
Ewing och Kwokas (2014) studie var att lärarna ansåg att ett samarbete med speciallärare var 
en förutsättning för att man ska kunna nå och skapa en framgångsrik inkluderad undervisning. 
Enligt Sharma (2012) är skolorna skyldiga att anpassa läroplanen utifrån att det ska passa alla 
elever, där de utgår ifrån alla elevers olika utbildningsbehov. På grund av att lagstiftningen och 
utbildningssystemet är uppbyggt utifrån elevernas behov, går de flesta eleverna med 
funktionshinder i vanliga skolor istället för att de blir segregerade i olika specialskolor. 

3.2 Lärares inställning till inkludering 
Monsen, et al. (2014) utförde en studie som handlade om dess effekter av lärares attityder kring 
inkludering. Det som framgick i det senaste resultat av studien var att om läraren har en positiv 
attityd till integrering i klassrumsmiljön, skapade det en mer framgångsrik inkludering. Det 
visade sig även att lärarna var mindre villiga till inkludering för elever med beteendemässiga 
svårigheter, än om eleverna hade fysiska svårigheter. I Yaday, et al. (2015) studie framkom det 
att lärare med lång yrkesbakgrund oftare hade mer negativ inställning till inkludering. Vaz, et 
al. (2015) beskrev i sin undersökning att lärare som uppgav att de hade utbildning eller 
erfarenheter av att möta elever med funktionsnedsättningar påvisade en större positiv 
inställning till inkludering.  
 
Göransson och Nilholm (2014) menar att inkludering innefattar olika filosofier kring hur 
klassrum och skolor ska se ut. De menar att det pågått heta debatter kring ämnet men dock går 
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åsikterna isär om hur skolor kan och bör utformas utifrån inkluderingsbegreppet. De vill lyfta 
det till en politisk nivå där regler för hur inkludering kan fastslås. Författarna menar vidare att 
bristen på hur man kan visa på hur inkluderande undervisning kan uppnås beror på lärares 
förhållningssätt, och uppfattningar till att ha elever i behov av särskilt stöd och olika behov av 
anpassningar i sina klassrum. Även Lindsay (2007) skriver att lärarnas syn på och beteende 
kring inkludering är en stor betydande faktor till om den blir framgångsrik. Lärare har ofta en 
lättsammare syn på att inkludera elever med sensorisk och fysisk nedsättning än de elever som 
har inlärningssvårigheter. Författaren skriver också att lärarnas uppfattningar samt utbildning 
är viktig för en fungerande inkludering.  
 
Nilholm och Alm (2010) beskriver utifrån sin studie att inkludering är något som inte existerar 
om inte eleven själv upplever sig inkluderad samt känner sig delaktig. Vidare beskriver 
forskarna om en elev ska känna en delaktighet är det viktigt att titta på hur eleven upplever det 
i dessa olika aspekter: klassrummet ska vara anpassat utifrån elevens behov, känna kamratskap, 
arbetsformer i undervisningen ska vara individanpassade och på så sätt skapa trygghet. I 
forskarnas undersökning framkom det att ett fåtal lärare uttryckte att de upplevde hinder med 
att undervisa elever med olika behov, men flertalet av lärarna i studien såg snarare möjligheter 
med att skapa lärmiljöer där elevernas olikheter kunde mötas.  

3.3 Undervisningens utformning  
Nilholm och Alm (2010) undersökte i sin studie hur lärare gjorde för att nå inkludering, 
forskarna följde en klass under två års tid för att titta på inkluderingsprocesser som skedde i 
gruppen. I klassen gick det 15 elever varav fem var i behov av särskilt stöd. Det som framkom 
i resultatet av studien var att lärarna försökte aktivt skapa en lärandemiljö där eleverna själva 
skulle se deras olikheter som något positivt. Biamba (2016) beskriver hur de svenska skolorna 
arbetar utifrån det som föreskrivs i läroplanen, exempelvis hur utbildningen ska vara likvärdig 
för alla oberoende av kön, klass och etnicitet och hur de arbetar för alla elever som har rätt att 
få specialhjälp i skolan. Det som blev synligt i resultatet var att Sverige arbetar för en integrering 
i grundskolan, där de anpassar utbildningen utifrån varje elevs omständigheter och behov.  
 
Nilholm och Alm (2010) poängterar utifrån sin studie att det finns en stor risk att man placerar 
elever med olika svårigheter i klassrummet och därmed hävdar att eleverna är inkluderade. 
Biamba (2016) påtalar vidare att Sverige har goda förutsättningar för att lyckas skapa en skola 
för alla och det på grund av att Sverige har en stark och grundläggande moral emot mänskliga 
rättigheter och allas lika värde i samhället. I Monsen, et al. (2014) studie framkom det att lärarna 
ansåg att inkluderande undervisning gynnar alla elever, samt att det skapar en större 
sammanhållning i gruppen och att olikheter ses som det naturliga i gruppen. Lärarna i Nilholm 
och Alms (2010) studie beskriver att elevantalet i klassen påverkar utfallet av hur inkluderingen 
kommer att bli, då lärarna får mer tid för varje enskild individ samt att det blir bättre studiero. 
Vidare beskriver forskarna att lärarnas undervisningsstrategier också är något som är 



 13 

betydelsefullt, som att skapa en balans med att bygga upp en känsla av gemenskap i klassen 
och att se till varje elevs olika förutsättningar för inlärning, detta var något som lärarna beskrev 
som en utmaning.   
 
Jorgensen och Lambert (2012) beskriver att hur lärarna utformar sina genomgångar, har en stor 
betydelse för hur delaktiga eleverna är i klassrummet. Forskarna menar att lärare behöver 
utveckla sina lektionsgenomgångar, med tydligare instruktioner som blir tillgängliga för alla 
elever i klassrummet. Forskarna påtalar en metod som främjar inkludering i klassrummet, ”The 
Beyond Access Model”. Metoden bygger på att lärarna använder sig av rutiner vid 
genomgångar och i undervisningssituationer. Metoden ska vägleda arbetslaget i deras planering 
för elevers ökade deltagande i klassrummet, exempelvis kan det handla om elevens placering i 
klassrummet samt nedskrivna och tydliga instruktioner vid genomgångar. Vidare menar 
forskarna genom att skapa en tillgänglig undervisning för elever som har autism, 
utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder, blir delaktigheten meningsfull för alla eleverna i 
klassrummet. Resultatet i Jorgensens och Lamberts studie visade att elevens tid i klassrummet 
ökade efter att lärarna hade använt sig av dessa anpassningar i sex månader. I deras slutresultat 
beskriver forskarna att lärarna behöver planering och rätt stöd för att genomföra en 
undervisningsplanering som är anpassad utifrån alla elevers olika förutsättningar och behov.  

3.4 Elevers delaktighet  
Resultatet från studien av Nilholm och Alm (2010) visade att ett det är svårt att beskriva ett 
klassrum som en inkluderande lärmiljö utan bevis från eleverna själva, eftersom det är bara 
eleverna själva som kan avgöra om de känner sig inkluderade eller inte i den lärmiljö som 
lärarna utformat. Forskarna beskriver att det är betydelsefullt att fler studier fokuserar på 
elevernas perspektiv i en inkluderingsprocess, med ett fokus mot elevernas upplevelse av 
tillhörighet, delaktighet och acceptans i gruppen. Samtliga elever i studien beskrev att de kände 
delaktighet, hade kamrater som de tyckte om och de kände sig trygga. Vidare skriver Shah 
(2007) utifrån en studie där elever intervjuats att det borde finnas ett val kring placering i 
specialskola eller ej. De intervjuade eleverna upplevde både fördelar och nackdelar med 
integrering och de uttalade att det borde tas beslut från individ till individ.  

4.Teori 
Vi kommer här nedan att beskriva våra teoretiska utgångspunkter utifrån det relationella 
perspektivet och det mer specifika perspektivet KoRP (Ahlberg, 2013) i vår teoridel, som båda 
beskriver den relationella betydelsen för lärandet. Loseke (2017) beskriver att teorier är en 
sammansättning av begrepp som tillsammans kan förklara något om världen. Vi kommer utgå 
ifrån dessa teorier utifrån ett synsätt att relationer har en avgörande betydelse för elevers 
möjlighet till inkludering. Nilholm (2016) påpekar att teorier inte är sanningar, utan det är 
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redskap för att se liknande saker på olika sätt, beroende på vilken teori som man använder sig 
av.  

4.1 Relationella perspektivet 
Sandström (2015) beskriver att det relationella perspektivet är ett specialpedagogiskt perspektiv 
som används av forskare för att beskriva problematik som uppstår i specialpedagogiken. När 
lärare anpassar lärmiljön efter elevens behov och förutsättningar, intar man som lärare ett 
relationellt perspektiv. Vidare menar Sandström (2015) att med en sådan syn blir det självklart 
att låta eleven vara kvar i sin klass och anpassa undervisningen där alla erbjuds goda 
lärandemiljöer. Man kan se en tydlig koppling från det relationella perspektivet till 
inkluderingstankarna. Ahlberg (2013) beskriver att i ett relationellt perspektiv, ses elevens 
svårigheter som ett gemensamt ansvar för alla de som arbetar med eleven på skolan, men att 
det särskilda ansvaret ligger på arbetslaget med ett samspel med specialpedagog, speciallärare 
och lärare att utforma en god undervisningsmiljö. Persson (2013) beskriver att när man arbetar 
med en anpassning arbetar man alltid utifrån ett långsiktigt tidsperspektiv, där en förändring 
kan ta tid.  

Ahlberg (2013) beskriver att det relationella perspektivet inom utbildning och skolan innebär 
att skolsvårigheter studeras utifrån hur interaktionen ser ut kring de insatser som finns, där 
förklaringarna på skolproblemen eftersöks i mötet som sker mellan eleven och den miljö som 
eleven befinner sig i. Helldin och Sahlin (2013) menar att i ett relationellt perspektiv handlar 
det om vad som sker mellan människor vid ett möte, det som sker i mellanrummet mellan 
människor. Vidare beskriver Ahlberg (2009) att undervisning bygger på kommunikation mellan 
elev och lärare, om en god sådan skapas de bästa förutsättningarna för lärande. Frelin (2015) 
nämner relationell professionalitet, som handlar om att läraren tar ett ansvar i att bygga upp 
respektfulla och stimulerande lärar-elevrelationer. Författaren framhåller relationskapandets 
betydelse för en framgångsrik pedagogik och integration, som kan öka elevers självförtroende 
och motivation och i sin tur kan leda till ökad måluppfyllelse.  

von Wright (2002) beskriver att i det relationella perspektivet ses människan utifrån den relation 
man har till andra och att det ser olika ut beroende på hur kontexten ser ut och vem den andra 
människan är. Vidare påtalar författaren genom att ta ett relationellt perspektiv i de handlingar 
som uppstår i relationerna ska man försöka ta reda på vem eleven är, och försöka sätta sig in i 
elevens perspektiv. När problem och frågor uppstår ska de behandlas som fenomen, snarare än 
händelser, beteenden eller egenskaper som är kopplade till individen.  

4.1.1 Kommunikativ Relationsinriktat Perspektiv – KoRP 
Inom det relationella perspektivet lyfter Ahlberg (2013) fram det Kommunikativa 
Relationsinriktade Perspektivet - KoRP. Författaren menar att KoRP är en teori som hon anser 
är användbar i en forskning som ligger nära praktiken med möjlighet att studera olika aspekter 
av skolans verksamheter. Hon skriver att det är en stor utmaning för skolan att möta alla elevers 
olikheter och att skapa en skola som verkligen blir en skola för alla, där man kan möta alla 
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elevers olika behov samt hantera deras förutsättningar och erfarenheter. En gemensam faktor 
vid studier inom detta perspektiv är att man studerat villkoren för att alla elever oavsett behov 
ska få en skolgång som upplevs meningsfull. Ahlberg (2013) skriver att det finns många 
ansvariga för detta ska bli en realitet och lyfter såväl skolans styrning, hur den 
specialpedagogiska praktiken är organiserad samt hur undervisningens innehåll ser ut. Vidare 
lyfter författaren tre aspekter som viktiga för skolans praktik: kommunikation, delaktighet och 
lärande. Dessa tre aspekter ska beaktas samtidigt som det är viktigt att skapa fungerande 
lärmiljöer för alla elever i skolan. Ahlberg (2013) menar utifrån studier att delaktighet, 
kommunikation och lärande hör ihop och att alla tre begreppen är avgörande för att stödja elever 
i behov av särskilt stöd. Studierna visade också att lärandet för eleverna gynnades av att lärare 
och specialpedagog hade ett nära samarbete.  

Aspelin (2014) menar att KoRP ser till relationen mellan individuell och social nivå. Författaren 
skriver vidare att syftet med perspektivet är att språkliga, sociala och kommunikativa 
sammanhang och kontexter samspelar i en gemensam påverkan. Det kommunikativa 
relationsinriktade perspektivet synliggör lärandets komplexitet och olikheter, och därmed 
arbetar för att variationen av elevers olikheter möts i skolan. Vidare skriver Aspelin (2014) att 
perspektivet inkluderar betraktande från alla nivåer: individ-grupp-, organisations- samt 
samhällsnivå. Fokus riktas mot lärmiljön på skolorna samt hur kommunikation i ord och 
handling bildar en ömsesidig kontext (Ahlberg, 2013).  

Sammanfattningsvis skriver Ahlberg (2013) att perspektivet KoRP innefattar alla elever men 
att det blir ännu viktigare för de elever som inte når skolans, oavsett skolform, kunskapsmål. 
Inom KoRP riktas inte bara fokus mot skolans praktik vad gäller förutsättningar för inkludering, 
utan är också ett perspektiv som fokuserar på att se en förändring och utveckling från en högre 
nivå. Tolkningen utgår från att författaren tidigare skriver att skolan är en komplex organisation 
och det krävs därmed flexibilitet för att kunna vara förberedda på oväntade händelser, samt att 
minska behovet av specialpedagogiskt stöd behövs en förändring på organisationsnivå ske. I 
denna studie där betydelsen av skolans bemötande, lärmiljö och organisation är centralt blir det 
sig därmed naturligt att ta utgångspunkt i Ahlbergs (2013) teoretiska perspektiv.  

5.Metod  
I det här kapitlet presenteras studiens metodval, intervjuform, urval av informanter, studiens 
genomförande, databearbetning och analys, tillförlitlighet och trovärdighet och till sist de 
forskningsetiska övervägande.    

5.1 Metodval  
När vi utförde vår studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson 
(2015) beskriver att med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga in nyanser och sätta in 
normer och värderingar på ett synligt sätt. Kvale och Brinkmann (2013) menar att i en kvalitativ 
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undersökning läggs fokus på det vardagliga och hur människor tänker och agerar i olika 
sammanhang. Enligt Backman (2014) innebär den kvalitativa forskningen om att studera hur 
den enskilda individen tolkar, uppfattar och formar sin egen verklighet. Vi intervjuade 
grundskollärare för att få svar på några grundskollärares erfarenheter och uppfattningar om 
vilka effekter av inkluderingssträvanden som sker när grundsärskoleelever integreras i 
grundskolan.  

5.1.1 Intervju 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sätt att få 
inblick i hur människor förstår världen utifrån sina synvinklar och erfarenheter. Ahrne och 
Svensson (2012) menar att metoden är det verktyg som forskaren använder för att hitta lösning 
på sina forskningsfrågor. Författarna skriver också att det är bra om man som intervjuare är 
påläst inför intervjun. Även Loseke (2016) skriver att för att man ska få veta hur människor 
resonerar, tänker och känner så måste man fråga.  
 
När vi diskuterade metodval så ville vi att våra intervjufrågor skulle vara halvstrukturerade 
öppna frågor där vi på ett naturligt sätt kunde komma med följdfrågor, där intervjun kunde bli 
till ett samtal och vi med hjälp av följdfrågor fick en större chans att få svar på våra 
forskningsfrågor. Kvale och Brinkman (2014) beskriver intervjun som ett samtal där 
intervjuaren och den intervjuade utbyter åsikter samt samtalar med varandra kring ett utvalt 
problemområde. Vidare skriver författarna att intervjun är ett samtal där det finns vissa 
planerade frågor samt att den som intervjuar har ett syfte att belysa eller undersöka något denne 
vill veta mer om. Även Ahrne och Svensson (2015) menar att fördelen med denna typ av 
intervju är att man kan få en bredare syn på fenomenet, se fler nyanser och dimensioner som 
författarna uttrycker det. Loseke (2016) belyser vikten och svårigheten i att ställa de rätta 
frågorna för att verkligen få fram det man vill få fram när man utför intervjuer.  
 

5.2 Urval 
Då vi är två författare till detta arbete och bor i olika kommuner, tog var och en kontakt med de 
skolor som finns i närliggande område. Sammanlagt skickade vi ut förfrågningar till 22 stycken 
skolor, inom årskurserna ett till nio. Vi fick svar från sju olika rektorer att de hade lärare med 
den erfarenhet som vi eftersökte i vår studie. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) väljs 
intervjupersoner därför att de har särskilda kunskaper eller typiska erfarenheter om en miljö 
eller ett ämne. Därav är urvalet av informanterna i vår studie grundskollärare som undervisar 
eller har erfarenhet av att undervisa integrerade elever med intellektuell funktionsnedsättning i 
grundskolan. I vår studie har åtta grundskollärare deltagit, vilket vi anser är tillräckligt antal för 
att få en inblick i lärarnas uppfattningar kring ämnet. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
att om antalet av informanter är för litet kommer det bli svårt att generalisera och omöjligt att 
se skillnader mellan grupperna. Enligt Bryman (2018) finns det inga skrivna regler kring vad 
som är ett lämpligt urval vad gäller t ex val av antal intervjuer och respondenter. Vidare skriver 
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författaren att i denna typ av metod väljer man som intervjuare ut personer som har koppling 
till de frågeställningar man har samt till vilka frågor man i sin intervju vill ha svar på. 
Författaren benämner det som målstyrt urval.  
 
Som forskare väljer man ut sina informanter utifrån vad som passar forskningsfrågorna. Vårt 
målstyrda urval av informanter var att hitta grundskollärare som hade specifika kunskaper och 
erfarenheter av att undervisa integrerade elever i grundskolan, och som var mottagna i 
grundsärskolan. Genom vårt målstyrda urval var vår förhoppning att vi få svar på våra 
frågeställningar. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar också att det inte finns regler för 
vilka informanter man väljer att intervjua i en kvalitativ metod men att det är viktigt att man 
ändå gör medvetna val för att försäkra sig om att få svar på forskningsfrågorna.  

5.3 Genomförandet 
Tidigt i studien tog vi mailkontakt med rektorer där vi presenterade oss själva och vår 
kommande studie. Vi bifogade ett informationsbrev (se bilaga 1) till rektorerna och efter 
samtycke från dem skickade vi ett missivbrev (se bilaga 2) till, av rektorerna, utvalda lärare. 
Med missivbrevet informerade vi lärarna om de etiska grundprinciperna så de skulle känna sig 
tryggare med att vi intervjuar dem och de därmed kanske skulle våga vara mer ärliga i sina svar. 
Dessa missivbrev skrevs under av respektive lärare. Trost (2010) belyser vikten av den första 
kontakten med de tänkta informanterna för att intervjuerna överhuvudtaget ska bli av samt att 
de tänkta informanterna ska känna sig trygga. Han menar också att det är bra om man beskriver 
vad uppsatsen handlar om och hur man kommer att gå tillväga vid intervjutillfället.  Det gäller 
att motivera de tänkta personerna att ställa upp på våra intervjuer. 
 
För att lyckas få till så många intervjuer som vi önskade var vi flexibla i att informanten fick 
bestämma tid och plats för mötet. All kontakt skedde via mail och intervjuerna genomförde vi 
individuellt med de lärare som var verksamma inom vår hem- eller närliggande kommun. Vi 
lät även informanterna välja plats för intervjutillfället så de skulle känna sig så bekväma som 
möjligt vid, alla valde att träffa oss på sina egna skolor. Samtliga informanter är grundskollärare 
inom grundskolan.  
 
Vid planeringen av vår kommande intervjustudie så utformade vi en intervjuguide där vi utgick 
från forskningsfrågorna i studien. Detta lyfter Kvale och Brinkman (2014) via tre nyckelfrågor 
att utgå ifrån: 
 

•   varför: att klargöra syftet med studien 
•   vad: att skaffa sig förkunskap om det ämne som ska undersökas 
•   hur: att förvärva kunskap om olika teorier om och tekniker för intervju och analys,     

                                           och att avgöra vilka som är lämpligast i det här sammanhanget. (Kvale & Brinkman, 2014, s. 147).   
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I samtliga intervjuer utgick vi ifrån vår intervjuguide som utgångspunkt för våra 
halvstrukturerade intervjufrågor. Trost (2010) skriver att följsamhet under intervjun är viktigt 
på så sätt att frågorna bör komma som en följd av den intervjuades svar, vilket kan innebära att 
jag får svar på något annat än vad jag som intervjuare tänkt mig. Författaren menar att man då 
bör följa det spåret som den intervjuade går på och att följsamhet är det viktigaste i en intervju. 
Som avslut på intervjun kan även intervjuaren bjuda in informanten och fråga om denne har 
något att tillägga innan intervjun avslutas (Kvale & Brinkman, 2014). För att få med all 
information och för att vi skulle kunna lägga fokus på samtalet spelade vi in samtliga intervjuer 
med en diktafon. Genomsnittstiden på intervjuerna var ca 30 minuter. När alla intervjuer var 
genomförda tog vi oss an det empiriska materialet. Öberg (2015) skriver att just transkribering 
är första steget och att man som intervjuare ska försöka göra det så snabbt som möjligt efter 
varje intervju. Både Öberg (2015) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2012) menar att 
tolkningsarbetet av intervjuerna påbörjas redan vid intervjuerna. 

5.4 Databearbetning och analys  
Efter varje genomförd intervju transkriberade vi datamaterialet så snart som möjligt, för att ha 
intervjun aktuellt liggande i minnet. Även om vi hade allt datamaterial på ljudupptagning ville 
vi komma ihåg gester och minspel hos informanterna som vi kunde tillföra i våra anteckningar. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det inte finns specifika standardsvar på vilket sätt man 
skall utföra uppgiften.  
 
Vi transkriberade datamaterialet ordagrant, vilket innebar att vi lyssnade på datamaterialet 
väldigt ingående för att säkerhetsställa att samtalet blev till en så korrekt text som möjligt, och 
redan där startade vi vårt analysarbete. När alla våra intervjuer var transkriberade påbörjades 
vår bearbetning av vårt empiriska material. Fejes och Thornberg (2017) beskriver dataanalysen 
i en kvalitativ studie som ett sätt för forskaren att hitta mönster och systematiskt arrangera och 
undersöka det transkriberade materialet, för att komma fram till ett resultat för studien. 
Författarna menar vidare att utmaningen ligger i att hitta rätt i intervjusvaren för att få svar på 
frågeställningarna. Vi började med att skriva ut alla transkriberade texter som sen lästes flera 
gånger under vår analys. När vi ytterligare bearbetat vårt empiriska material har vi som Ahrne 
och Svensson (2015) beskriver sorterat och kategoriserat materialet med avsikten att finna svar 
på de forskningsfrågor vi har i vår studie.  
 
Vi färgmarkerade med olika färger i de olika teman och mönster som vi kunde urskilja i 
informanternas svar, det vi fann intressant utifrån studiens forskningsfrågor. Öberg (2015) 
skriver om att man kan sortera in intervjusvaren i olika teman. De teman och mönster som vi 
kunde urskilja jämfördes och gjordes begripliga utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter, 
relationella perspektivet och perspektivet KoRP. Kvale och Brinkman (2014) beskriver 
meningskodning som metod för att analysera data. Med det menar de att man tematiserar, 
kategoriserar nyckelord och centrala begrepp som man får fram av svaren man fått i intervjun. 
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Vidare beskriver författarna olika analysformer som lämpar sig för en kvalitativ studie som vår. 
En av formerna de beskriver är att man söker efter nyckelord i en del av texten, för att det sedan 
ska bli lättare att tolka eller identifiera ett svar. Men hjälp av nyckelord analyserade vi vårt 
material för att få svar på våra frågeställningar. Dessa nyckelord var relation, delaktighet, 
kommunikation och lärande.    

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver att tillförlitligheten i en studie handlar om hur forskaren 
kan förmedla resultatet på ett trovärdigt sätt. Samt om forskningsresultatet vid andra tidpunkter 
i liknande studier kan konstatera samma resultat ökar tillförlitligheten. I vår studie valde vi att 
använda oss av en kvalitativ metod för att få svar på syftet i vår studie. Vi intervjuade åtta lärare 
och alla har den erfarenhet som vi efterfrågade i vår studie, att undervisa elever som är mottagna 
i grundsärskolan och är integrerade i grundskolan. Vi ställde halvstrukturerade frågor då vi ville 
ha möjligheten att komma med följdfrågor och förtydliganden under intervjuerna. Under 
intervjuerna fick lärarna möjlighet att beskriva sin undervisning och verksamhet på ett 
avslappnat sätt och vi fick upplevelsen av att de var trygga och ärliga i sina svar. En aspekt som 
kan påverka studiens tillförlitlighet skulle kunna vara att informanterna tillrättalade sina 
intervjusvar utifrån vad de uppfattade att vi som intervjuare ville ha svar på och att de hade 
vetskap om att vi studerar till speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. 
För att en uppsats ska bli trovärdig krävs det att författaren är ärlig, vågar vara kritisk och även 
lyfta det som varit svårt och utmanande med studien samt att man som författare vågar ha en 
kritisk diskussion för att uppsatsen ska bli mer intressant och fängslande (Ahrne & Svensson, 
2015). 
 
Samtalen spelades in, vilket gjorde att vi kunde fokusera mer på våra samtal och ställa 
följdfrågor. Efter intervjuerna transkriberade vi så snart vi hade möjlighet för att ha dem 
aktuella i minnet. Vidare så transkriberade vi intervjuerna ordagrant för att säkerställa att vi inte 
missat något som sades samt att det skulle minska risken för feltolkning av informanternas svar. 
Kvale och Brinkman (2014) menar att en svaghet som kan vara i en intervjustudie är att vi som 
tolkare av informantens svar tolkar rätt vid vår analys av det transkriberade materialet, samt att 
vi omedvetet inverkat på svaren eller ställt ledande frågor vid intervjun.  
 
Giltigheten i en studie handlar enligt Kvale och Brinkman (2014), om huruvida forskaren i en 
studie undersökt det forskaren hade som avsikt att undersöka. Därför var det viktigt att under 
hela processen i vår studie titta på våra forskningsfrågor oss fråga oss om vi undersökte det vi 
ville få svar på och om vi utgick ifrån våra teoretiska ansatser i analysen. Bryman (2018) menar 
för att man som forskare ska kunna skapa en fullt ut trovärdig studie ska man ha hållit sig helt 
och fullt till de regler som finns för forskningen.  
 
För att säkerhetsställa giltigheten i studien skapade vi en intervjuguide med frågor att ställa till 
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informanterna. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en intervjuguide kan ses som ett manus 
som mer eller mindre strukturerar upp intervjuarens frågeställningar och det ger en tydlig 
översikt till att man förhåller sig till ämnets innehåll. Vi båda använde oss av vår intervjuguide 
(se bilaga 3) vid samtliga intervjuer, för att förvissa oss om vi skulle vara säkra på att vi båda 
höll oss inom ämnet för vår studie. Vi hade kunnat välja att skicka ut dessa frågor innan 
intervjutillfället, för att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig och på så sätt skapa en 
trygghet inför tillfället. Vår bedömning var dock att vi då hade då fått mera tillrättalagda svar 
och inte de spontana svar och beskrivningar som vi var ute efter i vår undersökning.   

5.6 Forskningsetiska överväganden  
Ahlberg (2009) skriver att forskningsetiska överväganden alltid ska göras vid forskning som 
involverar människor. Innan intervjutillfällena mailade vi de blivande informanterna ett 
missivbrev, där de fick information om de forskningsetiska principerna och om studiens syfte 
och informanterna kunde i lugn och ro läsa igenom missivbrevet innan de beslutade sig för att 
delta i vår studie. Vid intervjutillfället informerade vi även muntligt kring studiens syfte och att 
det inspelade materialet kommer endast att användas i vår studie. Kvale och Brinkman (2014) 
skriver att intervjuaren bör orientera intervjupersonen kring vad som är syftet med intervjun 
samt hur den kommer genomföras till med exempelvis en diktafon som hjälpmedel, samt om 
intervjupersonen har några frågor inför intervjun.    
 
Vid genomförandet av vår studie tillämpade vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
gällande forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt 
forskningskravet bör en forskare sträva efter att förbättra och utveckla kunskaper och metoder, 
ställa väsentliga frågor för sammanhanget samt hålla en hög kvalitet. Med forskningen bör 
forskaren ha en vilja till att den leder till någon förbättring eller positiv förändring i samhället. 
En beskrivning av detta kan inbegripa nyttobegreppet av ny kunskap som kan leda till att nya 
politiska beslut i ett kunskapsområde genomförs och för forskaren kan den nya kunskapen 
betyda idéer till nya forskningsfrågor och därmed mer forskning i ämnet.  
 
I individskyddskravet ingår det fyra olika krav som ska uppfyllas i en studie, vilket vi har använt 
oss av i vår studie:  
 
·  Informationskravet - Tillgodoses genom att vi som forskare delger våra informanter om 
studiens syfte, vilken metod vi kommer att använda samt att deltagandet är helt frivilligt och 
kan avbrytas när som helst under intervjun. Denna information gav vi i missivbrev som 
mailades till informanterna.  Där vi även beskrev att studiens färdiga resultat kommer att 
publiceras på Karlstad universitets bibliotek och via internet/databasen i DiVA. 
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·  Samtyckeskravet - Detta krav tillgodoses genom att vi skickade missivbrevet via mail till de 
informanter som tackat ja till att delta i studien. Detta skrev de också under innan själva 
intervjun genomfördes.   
 
·  Konfidentialitetskravet - Detta krav innebär att deltagarna i studien ska känna sig trygga med 
att de kommer vara konfidentiella när resultatet av studien redovisas. Detta tillgodoses genom 
att vi som forskare skriftligen informerade deltagarna om att data där deras anonymitet 
äventyras, kommer att tas bort från studien. Skolornas samt lärarnas namn kommer inte att 
presenteras i studien vilket innebär att om namn uppkommer i texten så är det fingerade namn.  
 
·  Nyttjandekravet - Innebär att det insamlade stoffet endast kommer att användas i vår studie 
och därefter raderas. Trost (2010) skiljer på begreppen anonymitet och konfidentialitet och 
menar att den intervjuade personen inte kan vara anonym, eftersom intervjuaren vet vem denne 
är. Men att det som sägs i intervjun kommer att vara konfidentiellt eftersom det som sägs inte 
kommer att avslöja vem som sagt vad. Den intervjuade personen ska förbli anonym för läsaren 
men blir inte detta för den som utfört intervjun. En betydelsefull del av forskningsetiken enligt 
Vetenskapsrådet (2017), är frågor som berör hur personer som medverkar i forskningen bör 
behandlas. Dessa personer ska i möjligaste utsträckning skyddas från kränkningar eller skador 
i samband med deras medverkan i forskningen. 

6. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras de informanter som har deltagit i studien. Därefter presenterar vi 
undersökningens resultat utifrån det empiriska materialet vi fått fram. Vid intervjuerna 
framkom olika teman kring lärarnas uppfattningar om grundsärskoleelevers inkludering i 
grundskolan. Efter varje tema analyserar vi utifrån vårt teoretiska perspektiv.  

6.1 Presentation av informanter 
Lärarna i vår studie har varierande erfarenheter av att undervisa integrerade 
grundsärskoleelever i grundskolan.  I vår presentation av informanterna används fiktiva namn. 
 
Anna har arbetat som lärare i grundskolan i 2 ½ år. Hon är mentor i årskurs två där hon har en 
elev som läser efter grundsärskolans läroplan, inriktning ämnen. Hon undervisar även en elev 
som läser mot grundsärskolans läroplan, inriktning ämnesområden. Under sina 2 ½ år som 
lärare har hon följt dessa elever sedan förskoleklass. Har erfarenheter av målgruppen 
intellektuella funktionsnedsättningar genom tidigare arbete inom förskolan, korttidsboende och 
personlig assistent. 
 
Maja är utbildad grundskollärare F-6 och arbetat som lärare i 25 år. I dag undervisar hon i 
årskurs tre och har en elev som är integrerad och läser efter grundsärskolans läroplan, inriktning 
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ämnen. Eleven uppnår inte dessa kunskapsmål, men vårdnadshavare har beslutat vilken 
inriktning eleven ska läsa mot. Hon har följt eleven sedan årskurs ett. 
 
Anders har arbetat som lärare i 26 år och undervisar för närvarande på gymnasiet. På gymnasiet 
där han arbetar går det en integrerad grundsärskoleelev men hans tidigare erfarenheter av detta 
är från grundskolan. Anders var mentor för en elev med intellektuell funktionsnedsättning under 
tre års tid. Även denna elev läste mot ämnen i grundsärskolans läroplan. 
 
Sofia har arbetat som lärare i 30 år och är matematik och NO lärare år 1-9. Idag är hon mentor 
i årskurs sex och undervisar en integrerad grundsärskoleelev sedan tre år tillbaka. Eleven läser 
idag mot grundsärskolans läroplan, inriktning ämnen. Tidigare läste eleven mot grundskolans 
läroplan i de praktiska ämnena.  
 
Unni arbetat som lärare i grundskolan sedan 2004 och har för närvarande en årskurs fyra. På 
tidigare arbetsplats har hon varit mentor till en elev som under skoltidens gång fick diagnosen 
intellektuell funktionsnedsättning och som därmed blev inskriven i grundsärskolan. Under en 
tid valde vårdnadshavarna att eleven skulle gå kvar i sin vanliga klass men då de upplevde att 
svårigheterna blev för stora så fick eleven flytta till grundsärskolan.  
 
Lisa har undervisat sedan 1995 men tog sin lärarexamen 2006. Hon undervisar i årskurs sex till 
nio. Lisa hade under 2 ½ år en integrerad grundsärskoleelev i sin klass som hon var mentor till. 
Eleven läste mot ämnen och hade diagnosen Down syndrom. Lisa tog som mentor ett stort 
ansvar för eleven trots att denne alltid hade en assistent med sig i klassrummet.  
 
Clara har arbetat som lärare i grundskolan i 9 år och är i dag mentor i årskurs tre. Hon 
undervisar en elev som läser efter grundsärskolans läroplan, inriktning ämnen och de estetisk 
praktiska ämnena mot grundskolans läroplan. Eleven har hon har följt sedan årskurs ett och 
eleven fick sitt mottagande i grundsärskolan först i årskurs två. Har tidigare haft delat 
mentorskap i en termin för en elev som var mottagen i grundsärskolan och var integrerad i 
grundskolan.  
 
Karin arbetar som grundskollärare och har klass 4, 5 och 6. Sedan terminens start har hon haft 
en integrerad grundsärskoleelev. Eleven har gått i klassen i alla år men fick diagnosen 
intellektuell funktionsnedsättning nyligen. Eleven är 11 år.  

6.2 Att undervisa integrerade elever i grundskolan  
De flesta av de intervjuade lärarna beskriver att de inte är lika insatta i grundsärskolans läroplan 
som grundskolans. De berättar att de utgår ifrån grundskolans läroplan i deras pedagogiska 
planeringar och sedan läser de in sig på grundsärskolans läroplan när de behöver individanpassa 
efter elevens kunskapskrav. Många av lärarna (Sofia, Maja, Clara, Unni, Karin och Anders) 
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beskriver att när de planerar ett område utgår de alltid utifrån grundskolans läroplan och de 
synliggör eller skriver aldrig fram grundsärskolans läroplan i de pedagogiska planeringarna. En 
av lärarna (Lisa) beskriver dock att hon inte upplevde det svårt att undervisa efter två läroplaner 
och hon berättar att hon fick förtydliga vikten av att eleven hon hade skulle undervisas efter rätt 
läroplan för sina kollegor. 
 

 Asså det är ju så att är man integrerad så får man halka med på det som de andra gör. (Sofia) 

Det är ju inte så att vi gör det synligt på något vis att det är olika läroplaner, utan det är mer 
att vi arbetar på olika sätt. (Clara) 

Att lära sig en helt ny läroplan och att kunna bedöma ett barn efter en helt annan läroplan, är 
svårt. Många rektorer tror att det är samma sak fast lite lättare, å riktigt så är det ju inte. 
(Maja) 

Vi gjorde liksom en plan där vi bröt ner målen i grundskolans kursplan ännu mer och 
anpassade materialet efter elevens behov. (Unni) 

Ja alltså, jag tror inte jag tänkte så mycket på att det var två olika kursplaner utan man får ju 
liksom anpassa. Nu gör vi det här och du får rita och du får skriva och en annan får läsa. 
(Anders) 

Ja det kan ju vara lite spännande. Men jag har ju gjort så att jag har utgått från den vanliga, 
sen har jag gjort anpassningar utifrån den då. (Karin) 

Jag tyckte inte det var något svårt. Många av de andra lärarna kunde resonera som att de 
skulle   kunna hitta på något bra, vi kan färglägga bilder. Sen hade vi möten och konferenser 
och jag förklarade att det är inte bara att hitta på utan vi måste följa grundsärskolans kursplan. 
Men jag tyckte det gick bra men jag hade ju bara en integrerad elev som kunde följa 
kursplanen bra. Fast särskolans kursplan då. (Lisa) 

6.2.1 Möjligheter 
Många av lärarna upplever att fler av eleverna i klassen har behov av anpassat läromedel, precis 
som de elever som läser efter grundsärskolans läroplan. De uttrycker att de individanpassar till 
många elever i sina klasser och det är så lärarna arbetar. Eleverna arbetar med samma sak men 
på olika sätt. Maja och Anna beskriver när de planerar en aktivitet eller uppgift försöker de 
använda sig av varierade metoder till exempel genom film, bild och sång. För att kunna göra 
fler elever delaktiga och att göra undervisningen mer tillgänglig för alla.  

Det jag tänker är bra och viktigt är att dom lär sig genom varandra och ser att alla lär sig på 
olika sätt och där behöver vi som lärare hitta många varierade arbetsmetoder för att nå målen. 
(Anna). 

Jag är mera noga med att starta upp en aktivitet med film, bild, sång eller högläsning för att 
eleven ska kunna vara med på det som vi jobbar med i klassen. Sen finns det säkert andra 
elever som uppskattar den typen av inlärning också. (Maja) 
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Jag tänker att den stora skillnaden var ju att man var tvungen att anpassa materialet men det 
gör man ju till de andra eleverna med.  Man fick ju läsa på, det var ju första gången jag stötte 
på grundsärskolans kursplan överhuvudtaget. (Unni) 

 
Sofie och Lisa ser möjligheterna med att eleven som är integrerad kan delta i grundskolans 
undervisning och på så sätt utmanas eleven till att ta till sig nya kunskaper, i en gemenskap med 
sina klasskamrater. De beskriver också att klasskamraterna får en ökad förståelse för att alla 
inte gör likadant, för att alla är olika och har olika behov. Den anpassning som läraren utför för 
den integrerade eleven ska vara tillgänglig för fler elever. 

Denna eleven är ju fruktansvärt ojämn i sin begåvning, vilket betyder att ibland kan han göra 
exakt samma sak som de andra eleverna och då utgår jag från grundskolans läroplan. Jag 
tänker ju inte bara på läroplanen, utan mer vad klarar eleven. (Sofia) 

Skolan idag är så individanpassad så för mig hade det ingen betydelse, jag upplevde att 
många kunde ha nytta av att jag undervisade utifrån två kursplaner och jag fick en bredare 
förståelse. (Lisa) 

6.2.2 Svårigheter 
Maja tar vid intervjun upp att det är svårt att bedöma eleven då hon inte själv arbetar med 
eleven, det gör resurspedagogen. De har ingen extra tid för att tillsammans samverka kring 
grundsärskoleeleven som är integrerad i grundskolan. Samtliga intervjuade lärare tar upp att de 
känner en frustration till att hinna med att göra anpassningar efter elevernas förutsättningar och 
utvecklingsnivå. Det är tidskrävande att individanpassa till alla de elever som behöver det.  
Clara beskriver att eftersom grundsärskoleeleven som är integrerad har inte samma krav som 
de andra eleverna, kommer den eleven lite i skymundan i undervisningen. Anders menar att 
man ska se möjligheterna och att det är viktigt att eleven trivs, men sen kan avgörandet av 
skolform eventuellt vara utifrån hur grava svårigheterna är. 

Jag kan inte bedöma eleven överhuvudtaget för eleven vistas extremt lite i klassrummet. 
(Maja) 

Vi tycker att hon lär sig så mycket bara av att vara med i klassen. (Clara) 

Man ska inte se hinder utan se om finns det en möjlighet att eleven kan gå i den klassen så 
och att han trivs….men sen är det klart att det finns ju en gräns där också för hur grava eller 
hur stora svårigheter man har. (Anders) 

Han hade ju en assistent men då det fungerade så bra för honom i klassrummet så blev 
assistenten en resurs till gruppen. (Lisa) 

   Goda relationer är en grund...och ännu viktigare till den integrerade eleven. (Anders) 
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6.2.3 Analys av att undervisa integrerade elever i 
grundskolan 

De intervjuade lärarna ser att de integrerade eleverna som läser mot grundsärskolans läroplan 
får mycket kunskapsutveckling bara genom att vara delaktiga i klassen. Samtidigt beskriver 
lärarna att de integrerade eleverna får sin undervisning genom att följa grundskolans läroplan, 
fast på en enklare nivå. Vår uppfattning är att tyngdpunkten ligger alltför mycket på det mest 
blir ett socialt lärande utifrån delaktighet i klassrummet för de elever som läser mot 
grundsärskolan, och därmed mindre av någon utvärderingsbar kunskapsutveckling utifrån 
individens kunskapsmål. Några av lärarna berättar att eleverna får individuellt anpassat 
läromedel utifrån deras kunskapsnivåer och lärarna använder sig av en variation i 
undervisningens utformning med ljud och bild för att skapa en större tillgänglighet för fler 
elever. Utifrån vad lärarna säger bedömer vi att de intar ett relationellt perspektiv då de och där 
de anpassar lärandemiljöer i klassrummet utifrån olika elevers behov, vilket gör det möjligt för 
fler elever i behov av särskilt stöd att delta i ett klassrums sammanhang. En av lärarna uppfattar 
den integrerade elevens assistent som en resurs till hela gruppen då eleven har en önskan om 
att resursen inte endast ska vara vid dennes sida hela skoldagen. Därmed menar läraren att detta 
gör det mer möjligt för henne som lärare att även skapa relation till den integrerade eleven.  
 
Det framkommer även att ett fåtal lärare i studien bara delvis möter de elever som är integrerade 
i deras klasser, då dessa elever har mestadels av sin undervisning utanför klassrummet där 
resurserna leder undervisningen. Främst handlar det om de elever som är integrerade och läser 
efter grundsärskolans kursplan inriktning ämnesområden. Lärarna lägger i detta fall 
undervisningen på de resurser som arbetar med eleverna och därmed har lärarna svårigheter 
med att planera, utföra, utvärdera undervisningen samt att bedöma dessa elevers kunskaper. Här 
ser vi det komplexa med att skapa en meningsfull undervisning för de elever som läser mot 
inriktning ämnesområden. Detta då läraren inte har kunskapen om den läroplan eller individens 
funktionsvariation samt att eleverna nästan alltid har en resurs som tar över mycket av ansvaret 
för elevens lärande. I det relationella perspektivet lyfts lärarens ansvar i att bygga upp 
stimulerande och respektfulla relationer mellan lärare och elev, som kan leda till att eleven blir 
mer motiverad och därmed får ett bättre självförtroende som kan förbättra måluppfyllelsen för 
eleven. För oss som arbetar inom skolan blir det uppenbart svårt hur klasslärarens tid ska räcka 
till samt att läraren även ska fungera som speciallärare. 

6.3 Utmaningar i att anpassa lärmiljön och 
undervisningen för en inkludering 

6.3.1 Organisation 
Några av lärarna uttrycker att det ser väldigt olika ut hur mycket resurser som finns att tillgå 
från skola till skola. En lärare menar att det beror på rektorns förhållningssätt till integrerade 
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grundsärskoleelever i grundskolan, samt att budgetmedel spelar en stor roll både vad gäller 
resurser, material och lärmiljöer.                

På skolan jag jobbade med den integrerade eleven fick jag allt jag behövde, resurser och  
 fortbildning...Men här tror jag inte att jag skulle få det. Här har vi en särskild     
 undervisningsgrupp. (Lisa) 

Kan man räkna en liten grupp som stödfunktion? Eh som det ser ut nu diskuteras ju resurser 
hela tiden så det är ju ingen garanti. (Unni) 

Det är ju alltid en fråga om pengar naturligtvis och resurser. Att det finns personal som kan. 
För det är ju klart att om man ska ingå i en grupp så kan man ju behöva ha en person bredvid 
sig så. Eller också om man behöver gå in i ett eget rum och jobba enskilt. (Karin) 

Tre lärare i studien beskriver att de har fått stöd via rådgivning av särskolesamordnare i staden. 
Maja har slutat att gå på dessa träffar och lämnat över det till resursen då hon va missnöjd med 
missnöjd med vad dessa möten gav tillbaka till henne som lärare. Hälften de intervjuade lärarna 
beskriver att de har handledning att tillgå av specialpedagoger och kurator.  

Jag hade önskat att dessa träffar var mera uppdelade efter elevernas nivåer, det är ju som natt 
och dag beroende på vilken inriktning eleven läser mot. (Maja) 

Vi hade en speciallärare men så slutade hon så sen fick eleven sitta med Mona som är 
engelsklärare. (Anders) 

Anna och Maja upplever att det är svårt att få till tid för att samarbeta med de resurser som ingår 
i arbetslaget. Det handlar om att de ska tillsammans ska kunna utveckla arbetet vidare för 
eleverna. Lärarna beskriver att tiden oftast går ut på till att diskutera de organisatoriska bitarna 
på deras arbetslagsmöten, snarare än de pedagogiska delarna. Karin menar att det finns 
utmaningar i hur man på skolan fördelar resurser samt att hitta mindre studierum för ökad 
studiero.  

Jag funderar nästan varje dag hur jag ska räcka till å så, dels till eleverna men även till alla 
de resurser som jag har i klassen. Resurserna måste få vägledning och coaching i 
förhållningssätt och vilket arbetsmaterial eleverna ska jobba med och varför…..ibland känns 
det som jag har 24 elever istället för 20. (Anna) 

Men det är klart att det finns mycket utmaningar med just resurser och få till studierum och 
så. (Karin) 

6.3.2 Undervisningen 
Anna ser anpassningar som en möjlighet att möta alla olika individers förutsättningar i 
klassrummet. Maja beskriver dock att eleven blir mer exkluderad i undervisningen som sker i 
klassrummet, då eleven inte kan styra sina kroppsfunktioner såsom exempelvis olika ljud och 
gungningar och därmed menar läraren att eleven blir utpekad inför sina klasskompisar. Samtliga 
intervjuade lärare i studien beskriver att det är tidskrävande att anpassa individuellt material 
och att det inte bara handlar om anpassningar till de elever som läser annan läroplan. Det 



 27 

framkommer att ingen av lärarna har någon extra undervisningsplanering för de 
grundsärskoleelever som är integrerade. 

 Hon sticker ut väldigt mycket ibland. Eftersom hon inte själv känner när det blir fel är det 
ju ändå våran roll att se till att hon inte blir utsatt. Eller? (Maja) 

Jag tänker så här att det hade varit en ännu större utmaning ifall hon hade kunskapsmässigt 
skiljt sig mer ifrån de andra eleverna. (Clara) 

Jag tänker såhär att man exempelvis ska gå igenom nåt på tavlan. Man kanske får plocka ner 
det ibland på en annan nivå om man har en elev som är integrerad och det kan ju också gynna 
alla. (Lisa) 

Och en av pojkarna som han umgicks mycket med hade stora svårigheter i skolan. Så han 
frågade ibland om inte han fick läsa efter andra pojkens läroplan, men nej det funkade inte 
riktigt så. (Lisa) 

Det handlar verkligen om att hitta rätt läromedel som passar de flesta liksom, det är 
svårigheten. (Anna) 

Man kan inte säga såhär, jag kan inte matematik eller jag har svårt för matematik. Det kan ta 
längre tid men jag har aldrig mött nån som inte kan lära sig. (Anders) 

Men för min elev var det jätteviktigt att han fick vara inkluderad i den stora klasshelheten. 
det var bara på vissa pass som han ville gå ut för då tyckte han det blev jobbigt och det var 
på SO och NO. Då blev det rörigt för han men då var det viktigt att han fick sitta i närliggande 
grupprum och inte någon annanstans. Annars var han alltid med för inkluderingen var viktig 
för honom, han ville vara som alla andra. (Lisa) 

Sofia och Maja beskriver att kunskapsmässigt har de andra klasskamraterna kommit så mycket 
längre vilket har lett till att eleven inte har något utbyte rent kunskapsmässigt av sina 
klasskamrater i undervisningen. 

Man kan säga att utvecklingen har gått lite tillbaka nu när det inte finns någon som drar 
honom framåt….han har blivit lite mer lämnad åt sig själv. (Sofia) 

Dom andra ligger så lång före nu och jag kan inte hålla tillbaka de andra eleverna, för då 
skulle dom ligga kvar på ett plus ett . (Maja) 

6.3.3 Lärmiljön 
Clara, Anna och Unni tar upp vid intervjuerna att ibland är det en utmaning att skapa en bra 
arbetsmiljö i klassrummet, det som påverkar är hur elevsammansättningen och elevantalet i 
klassen ser ut. En god arbetsmiljö där studiero finns är en förutsättning för att de integrerade 
grundsärskoleelever ska kunna vara mer delaktiga i klassrummet. Karin har inte så stor 
erfarenhet av att arbeta med lärmiljön i klassrummet men vill gärna lära sig och önskar stöttning 
genom handledning. Anders menar att en anpassad lärmiljö gynnar alla. 

Just nu arbetar vi hårt med tydliga strukturer och uppdelning i olika grupper i klassrummet, 
för att skapa en bra arbetsro i klassrummet för alla. (Clara) 
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Det finns mycket anpassningar som kan gynna alla, jag menar med bildstöd, bildscheman 
och sådana saker som gynnar de flesta och inte bara dem med funktionsnedsättningar. Så det 
är klart att man kan göra många anpassningar i klassrummet med möbleringar, skärmväggar 
och även anpassat material. (Unni) 

På handledningen pratade vi om det här med bilder t ex. Då kan jag ju bara ha en bild på 
smartboarden så, för att stödja det liksom vi pratar om. (Karin) 

Om man är tydlig med instruktioner på tavlan och t ex placeringar så är det ju liksom till 
gagn för alla. (Anders) 

6.3.4 Delaktighet 
Alla lärare upplever att grundsärskoleeleverna är delaktiga med sina kompisar och att det är ett 
tillåtande klimat i klasserna. Lärarna Sofia, Maja, Karin och Unni beskriver att deras erfarenhet 
är att ju äldre eleverna blir desto svårare blir det för eleverna att inkluderas i det sociala 
samspelet, det blir större skillnader i elevernas intressen ju äldre de blir. Två av lärarna beskriver 
en oro för eleverna inför nästa stadiebyte då det inte är självklart att grundsärskoleeleverna blir 
fortsatt integrerade. 
 

Den eleven jag hade var delaktig i klassen socialt men man började märka under årskurs 
 fyra att de andra eleverna växte ifrån henne lite rent mentalt. (Unni) 
 
Men för den här eleven ser jag ju att det är bra så länge han går på låg- och mellanstadiet...sen 
vet jag inte när man börjar på högstadiet, om de kan tillgodose dessa behov. (Karin) 
 
På rasterna försöker vi vara en bit ifrån henne för att ge eleverna en chans till att interagera 
mellan varandra, utan en vuxen. Det händer mer och mer sällan, ju äldre de har blivit men så 
är det ju. Hon är ju på en annan nivå och leker gärna fortfarande på lekplatsen. (Maja)  
 
Att skapa delaktighet är inget svårt under lektionstid, för där har de väldigt mycket hänsyn 
till varandra. Men på raster och så måste man ju haka på lite själv om det ska funka...och hur 
lär man ut vad man gör när man chillar? (Sofia)  
 

Maja är kritisk till grundsärskoleelevens integrering och ställer sig flera frågor kring 
för vems skull är eleven integrerad i grundskolan. Hon beskriver vad viktigt det är 
att se till elevens perspektiv och dess känsla av delaktighet, eleven ska inte vara 
integrerad för någon annans skull. 
 

Ett argument har alltid pratats om och det är att det är bra för de andra eleverna att se att det 
finns annorlunda människor i samhället. VA får man tänka så!? (Maja)  

6.3.5 Analys av utmaningar att anpassa lärmiljön och 
undervisningen för inkludering 

Under analysen av hur lärarna ser på lärmiljön som en faktor för ökad inkludering, noterade vi 
att de har olika kunskaper och erfarenheter. Vi kan också utläsa att det är en organisatorisk fråga 
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då det ibland behöver innebära investeringar i personalresurser, kompetensutveckling, anpassat 
material, lokaler och inventarier. Vidare beskriver alla lärare utom en att det inte direkt är en 
utmaning med att anpassa undervisningen, då de är vana och gör det utifrån alla elevers behov 
och förutsättningar. Det är snarare så att de upplever att det är gynnsamt för alla elever med en 
förenklad eller tydliggörande undervisning vid vissa tillfällen. Inom perspektivet KoRP 
(Ahlberg, 2013) beskrivs det som att skolans utmaning är att anpassa undervisning och 
lärmiljöer så det passar alla elevers olikheter och behov, samt att alla ska känna delaktighet och 
uppleva skolan som meningsfull. Vår bedömning är att lärarna eventuellt utmanar 
grundsärskoleeleverna som är integrerade i grundskolan, då dessa elever är inkluderade i en 
grundskoleklass. Dock är vi av den uppfattningen att lärarna till viss del saknar kunskaper om 
grundsärskolans läroplan och därmed får grundsärskoleeleverna anpassa sig till grundskolans 
läroplan. Eleverna ska enligt skollagen (SFS 2010:800) bli bedömda efter grundsärskolans 
kunskapskrav och läroplaner. 
 
Hälften av de intervjuade lärarna upplevde att det blev svårare för eleverna att inkluderas i det 
sociala samspelet ju äldre eleverna blev. Samtidigt är två lärare kritiska till integrering av sina 
elever, där kunskapsnivåerna skiljer sig markant mellan eleven och klasskamraterna. Två av 
lärarna som uttryckte detta hade elever som läser mot grundsärskolans ämnesområden och vi 
tolkar därmed att både lärandet och det sociala samspelet kan vara svårt för den integrerade 
eleven. Rimligtvis, under dessa omständigheter, kan det ställa sig svårt för lärarna att bedöma 
huruvida eleven upplever skolan som meningsfull utan ingående kunskaper om intellektuell 
funktionsnedsättning.  I vår analys kan vi konstatera att det är svårt för lärarna att hinna bygga 
en relation till dessa elever, vilket är en betydande faktor för att kunna skapa en god lärmiljö 
och en stimulerande undervisning. Frelin (2015) nämner relationell professionalitet, där läraren 
tar ett ansvar för att skapa och bygga upp lärar-elevrelationer, som har betydelse för en 
framgångsrik pedagogik och integration. Dock, utifrån de två lärarnas perspektiv, om kunskap, 
resurser och tid saknas, försvåras möjligheterna för framgång i en sådan process. 

6.4 Framgångsfaktorer för inkludering 

6.4.1 Lärares förhållningssätt 
Samtliga intervjuade lärare anser att en framgångsrik inkludering är bra så länge det gynnar 
eleven själv. Lärarna beskriver även att det gynnar alla elever då de får en förståelse för att vi 
är olika och att man tar till sig kunskaper på olika sätt. 

 Och man kan ju inte integrera till dumdristighet heller utan man måste ju anpassa det till den 
individen det handlar om. (Unni) 

Man vill ju att eleven ska känna sig delaktig, både socialt och även i undervisningen, 
kunskapsmässigt och ser man att ja olikheter är tillåtande är det berikande, tänker jag. (Maja) 

Man lär sig mycket av att ha barn som har svårigheter i sin grupp, min undervisning har blivit 
bredare. (Sofia) 
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För mig så är det ju bara positivt. jag tycker att det hjälpte mig som lärare också och kunna 
se vad bra det är med olikheter. jag tyckte jag stärktes som lärare för jag kanske hade kört på 
i samma hjulspår, liksom såhär har vi alltid gjort. Nu var jag tvungen att tänka till och tänka 
om. Så jag ser bara positivt på integrering, jag har inget negativt att säga om det alls. (Lisa) 

Anna, Clara och Unni tar vid intervjun upp att de tycker att det är viktigt att man skapar en god 
relation till eleven, då detta kan leda till att eleven känner trygghet och därmed kan lärarna 
utmana eleverna mer i undervisningen.  Sofia och Maja beskriver att de tycker att relationen till 
eleverna är viktig men de nämner att det är resurserna som har en avgörande betydelse för 
arbetet med de integrerade grundsärskoleeleverna.  

 Jag jobbar med eleven i undervisningen precis som jag gör med de andra eleverna, men 
också enskilt och äter med eleven vissa dagar. Det gäller att hitta stunder för att skapa en 
kontakt både under undervisningen men även under friare former. Det är då jag ser individen 
och kan lyfta in det i undervisningen. (Anna) 

Vi har en bra relation och byggt upp ett förtroende. (Clara) 

Om man vågar utmana relationen tror jag också, alltså, du måste ju utmana relationen för att 
få en relation….och man märker att den eleven söker upp mig för att man kanske utmanar 
också…. (Unni) 

Relationen är ju jätteviktig, till alla elever men speciellt till denna...så jag kan läsa av om 
eleven blir trött t ex. Men jag har den här eleven själv en gång i veckan så vi hinner lära 
känna varandra lite. (Karin) 

Asså han är ju ganska tystlåten …... det är mest hans resurs som han har en relation till. 
(Sofia) 

Relationen till eleverna har en enorm betydelse ...men till henne har inte jag inte det utan det 
har resursen. (Maja) 

6.4.2 Stödfunktioner 
Maja beskriver att utbildad personal som har kunskaper och erfarenheter av elever med 
intellektuella funktionsnedsättningar är en avgörande faktor för att det ska kunna bli en bra 
inkludering, utifrån elevens förutsättningar och behov. Samtliga lärare i studien ser att 
resurserna fungerar som ett stöd för alla elever i gruppen.  

 Jag tackar gudarna för att jag har min resurs, för UTAN henne hade jag aldrig rott iland 
detta. Hon är duktig och skicklig pedagog som är helt självgående i att anpassa och att känna 
av……..sen är hon ju mycket ensam och har ingen att samverka med, ingen att planera ihop 
med. (Maja) 

Den här killen har ju haft det så oerhört lätt för sig, så resursen har ju varit en oerhört stor 
resurs för andra elever och det är ju jättebra. Hon är ju min högra hand. (Sofia) 

Anna beskriver att hon får mycket stöd av sin rektor, som har stor erfarenhet av grundsärskolans 
organisation och som själv arbetat med elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Det 
ger det en känsla av förståelse och på så sätt ger det ett stöd, samt att rektorn har kunskaper om 
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vilken kompetens resurserna bör ha för att arbeta med integrerade grundsärskoleelever.  Karin 
berättar att hon fått stöd genom handledning av skolans elevhälsa vad gäller den integrerade 
grundsärskoleeleven och hur hon ska kunna anpassa och utforma sin undervisning på bästa sätt. 

 Vår rektor är tillgänglig för samtal och diskussioner…...Jag tycker att hon har en stor 
förståelse och hon ger förslag på lösningar som är det bästa för att eleverna ska lyckas. Att 
känna den uppbackningen, gör att mitt jobb känns lättare efter ett samtal med henne. (Anna) 

Jag tänkte på något annat...Jo det var ju att vi börjat med handledning och så..från vår kurator 
och specialpedagog, det är väl en stödfunktion? (Karin) 

6.4.3 Lärarens anpassningar i lärmiljön 
Samtliga intervjuade lärare i studien beskriver att de till viss del använder bildstöd för att 
förtydliga dagens schema för alla elever.  Det ger en tydlig struktur över skoldagen för både 
elever och personal.  Samtliga lärare beskriver att de har utvecklats i sitt förhållningssätt till att 
undervisningen ska vara mera differentierad och tillgänglig för alla.       

När jag drar igång en lektion där alla elever ska vara med, är min tanke att alla ska kunna 
vara med och då visar jag exempelvis en film, där de får de visuella som gör att alla kan delta 
och hänga med. (Maja) 

I NO har jag precis gjort faktatexter med bildstöd rakt igenom. Materialet är anpassat så att 
alla kan följa samma arbetsmaterial, fast på olika sätt.  Eleverna behöver inte kunna läsa eller 
tolka begreppsorden muntligt utan de får en bild med text till som förklarar innebörden, vilket 
gynnar många av mina elever. (Anna) 

Vi har en gemensam uppstartsmatris på skolan där vi går igenom dagen med hjälp av ett 
bildschema på whiteboarden för samtliga elever, vi upplever att de tycker att det är bra. 
(Unni) 

Jag tänker att det är så skolan ser ut idag, det är väldigt individanpassat oavsett diagnos eller 
inte. (Anders) 

Sofia och Clara beskriver att de har en tanke på hur den integrerade grundsärskoleeleven är 
placerad i klassrummet för att skapa en delaktighet. Sofia nämner att grundsärskoleeleven som 
är integrerad har alltid sin fasta plats medans de andra eleverna byter platser i klassrummet eller 
i matsalen.  

Man måste tänka på vilka elever som eleven är trygg med när jag gör nya placeringar….att 
veta vilken plats man har skapar också en grundtrygghet i att alltid veta vart man ska sitta. 
(Sofia) 

6.4.4 Sociala samspelet 
Clara beskriver att klasskamraterna är ett stort stöd i det sociala samspelet, eleverna lär ut på 
ett helt annat sätt än vad vi vuxna gör.  

När de leker regellekar på rasten fungerar det riktigt bra….det sociala är ju lite svårt men 
hon har absolut en tillhörighet i gruppen. (Clara) 
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Lisa berättar att relationen till klasskompisarna var viktiga då hon som lärare kunde känna sig 
tjatig och den integrerade grundsärskoleeeleven blev trött på henne. Hon lyfter ett exempel: 

Det var jätteviktigt! Alla tyckte om honom, men han hade sitt gäng med fyra grabbar som 
höll ihop och de var viktiga för honom, ibland var han ju så trött på mig. de kunde t ex säg 
nej du kan inte sitta och kladda och spotta i matsalen, det är äckligt och då vill vi inte sitta 
med dig. Så de hjälpte till med det sociala många gånger när jag inte var där. (Lisa) 

Vidare beskriver Lisa klasskamraternas relation. 

Från första dagen hade han vänner och det var riktigt genuina vänner, inte bara ok vi tar hand 
om dig utan de var vänner och det var fint, det var jättefint att se. och de var osams precis 
likadant som alla andra, de blev vänner igen som alla andra, det var skitsnack men det är det 
ju överallt när det är tonåringar, så han var en del av gänget och de är vänner än idag, jag vet 
det för jag ser dem ofta tillsammans. (Lisa)      

Unni och Karin menar att den sociala relationen med kamraterna kan påverkas av elevernas 
olikheter men att man som lärare behöver försöka hitta vägar för möten. Clara beskriver att i 
trygga situationer där grundsärskoleeleven får utöva sina intressen kan hon vara en förebild för 
sina klasskamrater.  

Det beror liksom lite på vilken, det låter fult att säga men, vilken status eleven har..i 
klassen….vissa har ju bränt sina chanser många gånger och eleverna blir trötta på personen 
i fråga.. så det kan vara svårt att upprätta en sån relation igen och gott samarbete, man har 
liksom bränt ut de vänskapsrelationerna. (Unni) 

 Kan man hitta nån form av arbete liksom som gör att man kan få till ett samarbete, så är väl 
det stödet från klasskamraterna väldigt viktigt egentligen också, sen är det inte alltid lätt men 
man måste försöka. (Unni) 

Ibland kan man tänka att ja men nu jobbar vi tillsammans kring de här uppgifterna för då får 
de här eleverna stöd i det…Men ibland tänker jag att de elever som får vara stöd kanske få 
vara det för mycket och inte utvecklas själva….. (Karin) 

Hon har inga problem med att ta sig fram i vattnet, där är hon trygg i sig själv och bara gör. 
Där kan hon verkligen vara en förebild för där finns de ju de som är rädda. (Clara) 

6.4.5 Analys av framgångsfaktorer för inkludering 
Tolkningen av vad lärarna lyfter som framgångsfaktorer för inkludering är struktur i form av 
till exempel bildstöd som genererar tydlighet för samtliga elever. Det framkom även att 
inkludering är betydelsefullt för att påvisa att vi alla är olika och har olika behov, något som 
främjar en förståelse för mångfalden i samhället. Det är betydelsefullt att som lärare ha vilja att 
skapa en relation med eleven och von Wright (2002) menar att genom att ta ett relationellt 
perspektiv i de handlingar som sker i relationerna, kan man försöka sätta sig in i elevens 
perspektiv. 
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Lärarna beskriver också relationen som en avgörande aspekt för delaktighet, både mellan lärare 
och elev samt mellan elev och elev. Relationen styr hur läraren planerar sin undervisning utifrån 
varje enskild individ då denne känner eleverna och vet vilka behov som finns, samt att 
relationen klasskamraterna emellan gynnar ett utvecklande sätt att förhålla sig i det sociala 
samspelet. Vidare menar samtliga lärare att anpassningar och en medveten utformning av 
lärmiljön i klassrummet är gynnsam för alla elever och att det är något de har i åtanke hela 
tiden, dock kan det vara ännu viktigare i en klass med integrerade och inkluderade 
grundsärskoleelever. Inom perspektivet KoRP (Ahlberg, 2013) lyfter man att alla sammanhang 
samspelar med varandra, oavsett det gäller kommunikation eller sociala kontexter. Med det vill 
vi belysa att relationer och sociala samspel har en stor betydelse för en lyckad inkludering för 
eleven, vilket vi såg var en utmaning hos de lärare som undervisade elever mot grundsärskolans 
läroplan inriktning ämnesområden.  
 
Vi bedömer att de flesta lärares attityder till inkluderande undervisning av integrerade 
grundsärskoleelever är en framgångsfaktor till inkludering då det är de tillsammans med rektor 
och övrig organisation som bär ansvaret för hur den blir. För att undervisande lärare ska kunna 
skapa relation till de integrerade eleverna så behöver det dock finnas förutsättningar, som att 
skapa anpassade lärmiljöer, tillgång till resurser, kompetensutbildning inom specialpedagogik, 
samt undervisningstid tillsammans med den integrerade eleven. Ahlberg (2013) menar att inom 
perspektivet KoRP ses lärandet vara beroende av relationen mellan individen och omgivningen. 

6.5 Lärares perspektiv på inkludering 
En lärare beskriver att inkludering handlar om att eleven själv ska känna tillhörighet i gruppen. 
Samtliga lärare i studien beskriver att grundsärskoleelevens inkludering först och främst 
handlar om individens behov och att ge eleven möjligheter till att delta i olika gruppaktiviteter. 
Mindre än hälften av lärarna (Anna, Unni och Lisa) beskriver betydelsen av att anpassa olika 
gruppsammansättningar och att det måste finnas en flexibilitet i hur grupperna ska vara 
utformade, där lärarna påpekar att det handlar om att alltid se till elevens behov. Maja och Unni 
menar att integrering inte bör ske för sakens skull utan för att det verkligen gynnar eleven.  

 Det handlar om att kunna delta. Att alla ska kunna vara med utifrån sin förmåga där det ska 
gynna eleven själv och ingen annan. (Anna) 

 Ja det är ju såhär att alla ska kunna vara med och alla ska ha samma möjligheter. Alla har 
egentligen någon slags begåvning och vi är olika på alla möjliga sätt och jag tror att alla har 
möjlighet att lära sig, sen kan det ta längre tid för vissa. (Anders) 

 Jag tänker att det handlar om att ha möjlighet att delta i olika sammanhang ..Liten grupp, 
större grupp det behöver inte vara så statiskt. (Unni) 

Det är individanpassat och behöver inte alltid vara att man sitter i samma grupp som de 
andra...För att jag tänker att ibland kan det ju vara så att man känner sig mer utanför i gruppen 
än utanför gruppen om man säger. (Lisa) 
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Karin benämner endast inkluderingen utifrån den integrerade grundsärskoleelevens 
undervisning. Clara och Maja beskriver att man inte ska inkludera till varje pris eftersom det 
inte passar alla elever. I intervjuerna beskriver Maja att det finns två delar av inkludering; den 
ena delen handlar om inkludering av grundsärskoleelev som bara placeras in i grundskolan, och 
så finns det inkludering där man anpassar och möter individens egna förutsättningar och behov 
i undervisningen. 

 Jag tänker att den eleven ska vara med i gruppen så mycket som möjligt så men samtidigt 
behövs ju att man går ifrån och jobbar enskilt. (Karin)    

Det kanske inte passar alla att gå i ett klassrum med 26 elever. Man kan ha tillhörighet på 
olika sätt å så men inte tvunget att alla måste vara inkluderade. Jag är inte riktigt för 
inkludering. (Clara) 

Inkludering för mig är när man anpassar i gruppen, mitt arbetssätt ska möta alla barns 
behov…...Men när någon sitter i ett annat rum och jobbar med något helt annat, det kanske 
är inkludering, men det va inte vad jag trodde inkludering va. (Maja) 

6.5.1 Analys av perspektiv på inkludering 
Många av lärarna lyfter att inkludering handlar om deltagande, vilket kan innebära att 
grundsärskoleeleverna ska ha möjlighet att få undervisning både i klassrummet och utanför. I 
denna analys är vår bedömning av hur lärarna lyckas skapa en inkluderande undervisning för 
grundsärskoleelever i praktiken komplex, detta utifrån resursfördelning, samverkan mellan 
olika aktörer inom skolans organisation och lärares kompetensutveckling.  
 
Ahlberg (2013) beskriver kommunikation, delaktighet och lärande som tre viktiga begrepp för 
att ge elever i behov av särskilt stöd de förutsättningar de behöver för att bli inkluderade. Med 
det vill vi belysa hur komplext det kan vara för läraren att inkludera integrerade elever utan stöd 
från organisationen. Det blir tydligt att uppfattningen kring vad inkludering innebär är komplext 
och att lärarna inte samtalar så mycket om detta i sin profession för att skapa en samsyn. Aspelin 
(2014) menar att flera nivåer av organisationen har ett ansvar för att inkludering ska bli 
framgångsrik, dock kan vi tolka att läraren ofta bli den som bär ansvaret för att inkludering ska 
bli till i praktiken.  
 
I vår analys framgick det att lärarnas specialkompetenser inom specialpedagogik var av 
varierande slag och omfattning, vilket också kan få betydande konsekvenser för hur rustade 
lärarna är för att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan. I vår analys blir det 
tydligt att lärarnas beskrivningar av att möta grundsärskoleelever i klassrummet visar att de har 
en tydlig strävan i att skapa en inkluderande undervisning, men att det kan brista i att lärarna 
inte har den kompetens eller den tid som krävs för att lyckas med det fullt ut.  

7 Diskussion 
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I detta kapitel presenteras metoddiskussion och diskussion av studiens resultat. Resultaten 
diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning och vår teori. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning och slutord.  

7.1 Metoddiskussion 
Avsikten med att använda teorierna, det relationella perspektivet och perspektivet KoRP 
tillsammans med kvalitativ forskningsintervju, var att få svar på några grundskollärares 
erfarenheter och uppfattningar om vilka effekter av inkluderingssträvanden som sker när 
grundsärskoleelever integreras i grundskolan. Vilken betydelse har relationen, 
kommunikationen, delaktigheten och lärandet utifrån ett inkluderingsperspektiv? Vi har i vårt 
yrke som speciallärare ställt oss frågande till vilka påverkansfaktorer som är av betydelse för 
att möjliggöra en framgångsrik inkludering för grundsärskoleelever i grundskolan, men även 
vilka utmaningar som grundskolelärare ställs inför, och även hur de beskriver 
inkluderingsperspektivet.  
 
Då tiden vi hade för denna studie var begränsad valde vi att använda oss av halvstrukturerade 
kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är kvalitativa 
forskningsintervjuer är en effektiv metod att använda sig av när man på kort tid ska göra en 
undersökning och få svar på det man ska forska om.  Vid intervjuerna hade vi som stöd ett antal 
fasta grundfrågor i form av en intervjuguide som vi båda använde oss av samt att vi ställde 
följdfrågor vid behov. Vi upplever att denna intervjuform passade oss då vi bor i olika städer 
och kunde fördela intervjuerna mellan oss, samt att använda oss av en intervjuguide för att på 
ett lämpligt sätt försäkra oss om att vi höll oss till de frågor vi ville få svar på. Kvale och 
Brinkman (2014) menar att med en intervju finns det alltid en risk att frågor misstolkas eller att 
relevant fakta inte blir synlig. Utifrån de svar vi fått och de analyser vi utfört kan vi se att 
kvalitativa forskningsintervjuer var en lämplig metod för att finna svar på de frågeställningar 
vi har i vår studie. Kvale och Brinkman (2014) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun 
som ett sätt att få inblick i hur människor tänker och uppfattar världen utifrån sina synvinklar 
och erfarenheter. 
 
Om tiden för studien hade möjliggjort ytterligare metod hade det funnits fördelar med att 
komplettera intervjuerna med observationer, då hade man haft möjlighet att se i vilken 
utsträckning lärarnas utsagor korrelerade med utfallet från sådana observationer. En metod som 
hade kunnat vara intressant är fokusgruppdiskussioner då deltagarna hade kunnat föra 
diskussioner med varandra och därmed hade de svar vi fick kunnat vara ännu mer fördjupade 
och kanske även av ett annat slag. Dalin-Ivanoff (2012) beskriver att det är viktigt att deltagarna 
har ett ämne gemensamt och är en homogen grupp, då det är en förutsättning för att en givande 
diskussion ska bli till. Vidare menar vi att det genom dessa diskussioner och reflektioner det 
hade kunnat bli andra svar än när en informant besvarar alla intervjufrågor själv utan att hinna 
reflektera. Bryman (2018) menar att fokusgrupper är bra när forskaren vill ta reda på hur en 
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utvald grupp resonerar och uppfattar de frågeställningar denne har. Vidare skriver Bryman 
(2018) att vid fokusgrupper finns det möjlighet för deltagarna att diskutera och reflektera kring 
varför man har en viss åsikt, och därmed kan svaren bli av annan karaktär.  
Vi hade också kunnat använda oss av observationer då vi själva hade sett olika beteenden hos 
istället för att dra slutsatser utifrån informanternas egna svar. Detta beskriver Bryman (2018) 
som en direkt iakttagelse av beteendet.  

7.2 Resultatdiskussion 
Vårt syfte med studien har varit att via några lärares uppfattningar undersöka effekter av 
grundskollärares inkluderingssträvanden när grundsärskoleelever integreras i grundskolan. I 
studien sökte vi efter olika faktorer som möjliggör en framgångsrik inkludering, men också de 
utmaningar som grundskollärare ställs inför när de ska anpassa lärmiljön och undervisningen, 
samt vilka möjligheter och svårigheter de ställs inför vid undervisning av integrerade 
grundsärskoleelever. I vår studie analyserade vi resultatet utifrån begreppen relation, 
kommunikation, delaktighet och lärande då dessa begrepp är viktiga aspekter i det relationella 
perspektivet samt inom KoRP (Ahlberg, 2013).  
 
I vår studie framkom det att lärarna har uppfattningen av att relationen mellan lärare och 
integrerad elev, kan ha betydelse för en mer framgångsrik inkludering. Vi menar att om en bra 
relation skapas och lärare och elev lär känna varandra, så är det lättare för läraren att förstå vad 
eleven har för behov, och vilka förutsättningar som behövs för att eleven ska uppleva sig 
som inkluderad. Det framkom även att samtliga lärare som vi intervjuat lyfter relationen som 
en viktig och betydelsefull grund till att de integrerade eleverna upplevde inkludering i 
undervisningen. Boo, et al. (2017) menar att relationerna i klassrummet är avgörande för att få 
till en god lärmiljö. De beskriver att ett fungerande samspel mellan alla i klassrummet leder till 
att eleverna kan se olika perspektiv och olikheter och därmed förstå varandras agerande i olika 
situationer. Dock framkommer det att vissa integrerade grundsärskoleelever oftast arbetar med 
en assistent och man kan rimligen ifrågasätta hur lärarna skapar en fungerande relation där 
merparten av kommunikationen med grundsärskoleeleven går via assistentresursen. Mitchell 
(2014) beskriver vikten av att läraren möter elever i behov av särskilt stöd “ansikte mot ansikte” 
på en daglig basis. Med det vill vi belysa vikten av att läraren får viss undervisningstid med 
eleven, vilket också bör vara en rättighet för eleven. Detta bygger på att läraren har ett eget 
intresse, engagemang och rätt inställning till att vilja skapa relation för att förstå 
grundsärskoleeleven, och därmed kunna planera undervisning därefter. Det Lindsay (2007) 
pekar på i sin forskning är att lärarnas förhållningssätt och syn kring inkludering är en en viktig 
betydelse för om det ska blir en framgångsrik inkludering. 

Om vi tolkar inkluderingstanken utifrån begreppet delaktighet är upplevelsen att 
grundskoleeleverna väljer de kompisar de passar bäst med åldersmässigt samt med liknande 
intressen, vilket kan innebära att den integrerade eleven inte alls blir inkluderad i det sociala 
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samspelet på grund av sin funktionsnedsättning. I klassrummet kan läraren styra 
undervisningen och gruppindelningar men på raster uppstår en annan spontan ordning då 
eleverna väljer själva. Vidare menar vi att om det inte finns kunskaper om integreringen syfte 
för individen, kan det leda till att all fokus läggs på eleven och endast den sociala aspekten, och 
att man missar organisationens ansvar att utforma undervisningen utifrån elevens behov och 
förutsättningar. Aspelin (2014) beskriver lärandets komplexitet och därmed vikten av att 
anpassa lärmiljön och undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vidare 
skriver Ahlberg (2013) att kommunikation i ord och handling hör ihop och bildar ett 
sammanhang. Utifrån det menar vi att det är viktigt att föra en kommunikation i arbetslagen 
och tillsammans med specialpedagogisk kompetens, arbeta fram hur olika anpassningar ska 
genomföras rent praktiskt, för att skapa en varierad undervisning som är anpassad efter varje 
elevs förutsättningar och behov. Jakobsson och Lundgren (2013) menar att lärare, speciallärare 
och specialpedagog behöver samverka för att lärare ska kunna utveckla sitt arbete när det gäller 
elever i behov av särskilt stöd. Dessa specialkompetenser kan handleda lärare eller arbetslag 
kring deras pedagogiska frågor och ha funktionen som en samtalspartner.  

När skolor integrerar, fysiskt placerar elever som läser efter grundsärskolans läroplan i 
grundskolan och inte besitter adekvata kunskaper om vad inkludering innebär för dessa elever, 
blir det tydligt att det skapas en osäkerhet i vad som förväntas av lärarna. Nilholm och Alm 
(2010) beskriver att det finns en risk med att fysiskt placera eleverna i grundskolan och därmed 
hävda att eleverna är inkluderade. Det har framkommit i vår studie att det ser olika ut på 
samtliga plan. Kan alla elever inkluderas? Det har enligt informanterna upplevts svårare att 
inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan med inriktning mot ämnesområden. 
Detta framgår även se i den internationella forskningen där bland annat Monsen, et al. (2014) i 
sin studie beskriver att lärarna hade ett större motstånd till inkludering av de elever som hade 
beteendemässiga svårigheter. Enligt vår uppfattning kan det bero på hur man tolkar begreppet 
inkludering, då det råder delade meningar kring detta enligt tidigare forskning. Haug (1998) 
menar att inkludering handlar om rätten att få delta i en gemenskap, där lärandet sker i 
klassrummet tillsammans med andra. Nilholm och Göransson (2013) beskriver tre skilda 
definitioner av inkludering, som ger en tydlig bild av att det finns flera olika sätt att tolka 
begreppet inkludering.  
 
Vi kunde konstatera att flera av lärarna saknade såväl egen specifik kunskap som stödresurser 
för att möta de integrerade grundsärskoleeleverna i grundskoleundervisningen. Ahlberg (2009) 
lyfter det relationella perspektivet och vikten av att lärarna har ett nära samarbete med 
specialpedagog, då det gynnar elevens lärande om läraren får stöd och större förståelse av 
specialpedagogiska svårigheter. Med det vill vi belysa betydelsen av samverkan mellan olika 
professioner inom skolans organisation. I Monsensen, et al. (2014) studie framkom det att 
samarbete med speciallärare var en förutsättning för att man skulle kunna uppnå en 
framgångsrik inkluderad undervisning. Detta för att kunna ge rätt förutsättningar till lärare och 
resurser att skapa en anpassad undervisning, utifrån grundsärskolans läroplaner, vad gäller båda 
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inriktningarna inom grundsärskolan. Det som framkommer i vårt resultat är att de lärare som 
undervisar integrerade elever som läser inriktning ämnesområden (träningsskolan), upplever en 
frustration i att inte förstå syftet med inkluderingen och för vems skull eleverna skall vara 
integrerade. Vår fundering är då om detta handlar om lärarnas brist om specifik kunskap kring 
elever på en måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning som läser mot ämnesområden? 
Här kan vi se utifrån vårt resultat att det finns behov av stöd i utformning av undervisning, 
bemötande och förhållningssätt från speciallärare eller specialpedagog. Detta är något som 
framkom även forskningen att de flesta av lärarna som undervisar integrerade 
grundsärskoleelever saknar kunskaper inom specialpedagogik. Yaday, et al. (2015) och Marin 
(2014) konstaterade i sina studier problematiken med att lärare saknar kompetens inom 
specialpedagogik för att undervisa och bemöta elever med intellektuella funktionsnedsättningar 
och därmed saknade verktyg att utforma undervisningen efter elevernas förutsättningar och 
behov. Vi upplever att det är komplext för lärarna att  skapa en inkluderande undervisning för 
grundsärskoleelever i grundskolan, då de inte har de rätta verktygen för det.   
 
Några av informanterna lyfter handledning som ett givande och utvecklande stöd i arbetet med 
de integrerade grundsärskoleeleverna. Detta är något som informanterna efterlyste mer av, samt 
att det är betydelsefullt om det är en handledare som är insatt i grundsärskolans pedagogik. 
Åberg (2007) menar att handledningen syfte kan vara att pedagoger ska få insyn i sina egna 
tankar samt att pröva dessa gentemot sina kollegors tankar och erfarenheter. Enligt författaren 
kan detta bidra till att pedagogerna ökar sin medvetenhet i planeringen av sitt arbete samt att de 
kan få en ökad självkänsla. Vidare skriver Åberg (2007) att det inte är tillräckligt att reflektera 
för sig själv för att utveckla t ex verksamheten, det bör ske i ett kollegialt sammanhang, då 
enighet växer fram, relationer stärks och skillnader utjämnas. Bladini beskriver (2012) 
handledningen som ett kvalificerat samtal. Hon menar att handledningen inte garanterar ett 
vidare perspektiv för den handledde då det handlar om vilket perspektiv som handledaren väljer 
och om det upprätthålls genom samtalet. Vidare beskriver författaren att det är viktigt att lyssna, 
ställa nyfikna och utvecklande frågor som vidgar perspektiven för den som handleds.  Detta ser 
vi som en viktig uppgift att bidra med i vårt kommande uppdrag som speciallärare, framförallt 
för att stärka lärarna i deras uppdrag att undervisa integrerade elever samt att främja en samsyn 
i arbetslaget. 
 
Begreppet inkludering handlar mer om hur läraren arbetar för att skapa en delaktighet och 
anpassad undervisning utifrån elevens förutsättningar.  Enligt den forskningen som vi har tagit 
del av innebär detta att en elev kan vara integrerad men inte inkluderad. Jorgensens och 
Lamberts (2012) beskriver att genom att skapa en tillgänglig undervisning för elever som har 
autism, utvecklingsstörning eller flerfunktionshinder, blir delaktigheten meningsfull för alla 
eleverna i klassrummet, vilket många av informanterna också beskriver under intervjuerna att 
de försöker anpassa undervisningen efter grundsärskoleelevernas kunskapsnivåer, men att de 
upplever att det är svårt. Här blir det tydligt att informanterna intar ett relationellt perspektiv då 
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de anpassar lärmiljön efter elevens behov och förutsättningar. Nilsson (2015) menar att 
inkludering beskrivs som en pågående process där man som pedagog ständigt arbetar för att 
möta alla elever som enskilda individer. Vidare skriver Jorgensens och Lamberts (2012) att 
lärarna behöver planeringstid och rätt stöd för att genomföra en undervisningsplanering som är 
anpassad utifrån alla elevers olika förutsättningar och behov. Detta föreföll saknas i en del fall 
och där lärare uttryckte ett stort behov av just detta. Perspektivet KoRP och Ahlberg (2013) 
påtalar vikten av att det finns en gemensam syn på förändring och utveckling på både en 
organisatorisk nivå samt på skolnivå, detta för att lärarna ska få de förutsättningar de behöver 
för att undervisa elever med bland annat intellektuell funktionsnedsättning.  
 
De lärare som undervisar integrerade elever som läser inriktning mot ämnen i grundsärskolans 
kursplan, var mer positiva till integrering och kände att dessa elever kunde följa grundskolans 
undervisning samt att de andra eleverna fick erfarenheter av allas olikheter och att man tar till 
sig kunskaper på olika sätt. Vår analys visar att å ena sidan kan det utgöra en risk att 
kunskapsuppdraget får stå tillbaka och att lärarna tenderar att lägga en större tyngdpunkt på den 
sociala utvecklingen. Å andra sidan kan diskuteras huruvida ett minskat fokus på 
kunskapsuppdraget till förmån för en alltför omfattande omsorgssyn och strävan efter 
inkludering är förenlig med syftet med att integrera elever som läser efter grundsärskolans 
läroplan.  
 
Något som också framkommit i studien är att lärarna endast beskriver inkluderingen utifrån 
delaktighet i klassrummet, men att fokus på kunskapsuppdraget då också tenderar att hamna i 
bakgrunden. Detta är något som kan få konsekvenser för kunskapsuppdraget om eleven bara 
“flyter med”. Vi ser en risk i att lärarna inte har den kunskapen som krävs i att möta eleverna 
där de befinner sig kunskapsmässigt, utan istället undervisar eleverna där vi vill att de ska vara 
eller att man som lärare förbiser individperspektivet. Håkansson och Sundberg (2012) skriver 
att i en klass där läraren ser elever som olika individer och planerar sin undervisning efter det, 
lär sig eleverna mer än om läraren utformar sin undervisning lika för alla elever.  Vi ser också 
likheter med det som Boo, et al. (2017) lyfter fram att lärarna utövar pedagogisk differentiering, 
där de anpassar undervisningens material utifrån elevernas olika förutsättningar och utmanar 
dem där de befinner sig kunskapsmässigt, men att lärarna i vår studie visade flera indikationer 
på att sakna den specifika kunskap som krävs för att möta individuella behov hos de integrerade 
eleverna. Enligt vår bedömning ser vi att det relationella perspektivet är svårt att uppnå när 
lärarna inte har tillräckliga kunskaper inom specialpedagogik, för att kunna bemöta och anpassa 
inkluderande lärmiljöer för elever med intellektuella funktionsnedsättningar.  
 
Att anpassa verksamheten är en betydelsefull faktor för att inkluderingen ska fungera optimalt. 
Under intervjuerna framkom det att planeringen av undervisningen utifrån två olika läroplaner, 
tar mycket tid och att det är tid som inte ingår i den ordinarie undervisningsplaneringen. Detta 
kan leda till att lärarna inte är positivt inställda till integrering av grundsärskoleelever som ska 
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vara inkluderade, framförallt för elever som läser inriktning ämnesområden, där det krävs mer 
tid för att anpassa elevernas arbetsmaterial och undervisningens utformning. Biamba (2016) 
betonar i sin studie att det finns många utmaningar och hinder med att skapa en skola för alla. 
En utmaning som framkom var att flera av lärarna upplevde en påtaglig tidsbrist med att planera 
och anpassa undervisningen för de elever som var i behov av specialundervisning.  I våra 
intervjuer framkommer det även att det inte fanns tid för samverkan mellan lärare och resurser, 
vilket kunde försvåra samarbetet och samsynen kring integrerade elevers undervisning, då 
undervisningen bör vara anpassad efter elevens förmågor och inkluderande utifrån elevens 
förutsättningar. 
 
Hjörne och Säljö (2008) menar att för att nå en framgångsrik inkludering kan det behövas sättas 
in resurser i form av t ex specialutbildade lärare, vilket framkom som en brist på de skolor där 
vi genomfört vår undersökning. Det är skolledningen på skolorna som tar beslut om vilka 
resurser som bör sättas in, vilket innebär att det då kan se väldigt olika ut på olika skolor och 
därmed ser förutsättningarna för lärande olika ut för integrerade elever på skolorna. För att 
skapa en framgångsrik inkludering på alla skolor behöver det etableras en gemensam policy om 
hur inkludering skall implementeras och genomföras. Göransson och Nilholm (2014) påtalar 
att det finns ett stort behov av att lyfta inkluderingsbegreppet på en politisk nivå, där det kan 
skrivas fram vad det innebär.  
 
I vår studie har vi uppmärksammat att den pedagogiska verkligheten ibland inte stämmer 
överens med det innehåll som skrivs fram i den svenska skolans inkluderingspolicyn. De 
slutsatser som vi har kommit fram till i vår studie är att lärarna har svårt att applicera vad 
inkludering innebär för grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan. Det vi kunnat 
urskilja i vår studie är att det saknas en samsyn kring begreppen inkludering och integrering. 
Ahlbergs (2013) perspektiv KoRP beskriver att alla elever är olika och det är en rättighet att få 
vara det. Det är skolans verksamhet som ska anpassas till alla elevers behov och förutsättningar. 
För att kunna utveckla verksamheten så den är anpassad efter alla elever behöver det finnas 
samarbete mellan personalen på skolan, men också samverkan mellan olika professioner på 
olika nivåer. Detta är enligt Ahlberg (2013) en förutsättning för att kunna stötta elever i behov 
av särskilt stöd. Författaren lyfter skolledaren som en viktig aktör för dessa elever då det är 
denne som har ansvaret för att de integrerade eleverna får det stöd och de förutsättningar de 
behöver. De slutsatser som vi gör nu när studien är utförd är att skolan som organisation måste 
arbeta på flera nivåer för att uppnå denna samsyn, samt en tydlighet i vad som förväntas av 
lärarna som undervisar integrerade elever i grundskolan. Vad innebär inkludering och 
integrering i praktiken? Skolan som organisation behöver utveckla sin kunskap i vad som gäller 
kring dessa begrepp, för att kunna göra undervisningen tillgänglig för alla. I dag förefaller varje 
enskild skola eller skolområde utforma sitt arbetssätt, utifrån lokala förutsättningar kring hur 
integrering ska vara utformad för eleverna.  
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En fråga som har växt fram i vår studie är om det ens är möjligt att skriva fram en tydlighet 
kring hur man ska arbeta med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan? Vi noterar att det 
råder en oklarhet hur skolan i framtiden ska arbeta med målet för en inkluderande utbildning 
för alla elever. Vår studie indikerar att det finns behov av att utveckla och förbättra samverkan 
mellan flera aktörer på individ-, grupp-, och organisationsnivå (Aspelin, 2014). En samverkan 
mellan aktörer på flera nivåer är önskvärt i det längre perspektivet för att det ska finnas 
förutsättningar till att förverkliga inkluderingspolicyn i den pedagogiska praktiken med att 
inkludera grundsärskoleelever i grundskolan. Inkludering har diskuterats inom skolans praktik 
under snart två årtionden beskriver Barrow (2013) och det innefattar fortfarande en 
utbildningspolitisk riktlinje, pedagogisk målsättning och en etisk skyldighet att alla ska vara 
inkluderade.  

7.3 Förslag till vidare forskning och slutord 

För vidare forskning anser vi att det skulle vara intressant att i en framtida studie undersöka 
rektorers uppfattningar kring inkluderingsbegreppet. Det skulle vara spännande att intervjua 
rektorer som är ansvariga för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning 
i grundskolan. De frågor vi ser som viktiga är vilket synsätt samt vilka kunskaper rektorerna 
har kring inkludering, samt på vilket sätt de ger stöd och förutsättningar till lärarna att arbeta 
för integrering av grundsärskoleelever i grundskolan. Några andra aspekter att lyfta med 
rektorerna är vilket organisatoriskt stöd rektorerna får från sin huvudman. Hur ser visionsarbetet 
ut och vilken styrning och kunskap finns det i skolans organisation? Har rektorerna några tankar 
om hur ett utvecklingsarbete skulle kunna formas på organisationsnivå för att skapa en samsyn 
om en inkluderande skola för alla? Enligt Mitchell (2014) och Ahlberg (2013) har rektorerna 
tillsammans med lärarna ett ansvar för att skapa tankar och ett samarbete kring en 
inkluderingskultur på skolorna.  
 
Resultatet av studien visar att det finns en slags gräns för inkludering mellan de elever som 
läser ämnesinriktat respektive de elever som läser mot ämnesområden. Det framkommer i 
studien att svårigheten med inkludering av de elever som läser mot ämnesområden handlar om 
att, dels att lärare inte har tillräckligt med kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning, dels 
att det inte finns tid eller resurser för lärare att vidta de åtgärder och anpassningar som 
inkludering i detta sammanhang ställer krav på. Resultatet av studien visar att det finns stora 
ambitioner hos enskilda lärare som arbetar för en inkluderande skola, där de ser betydelsen av 
att elever med intellektuella funktionsnedsättningar får möjligheten att ingå i grundskolan med 
sina jämnåriga, samt att allas olikheter ses som en möjlighet istället för ett hinder. Samtidigt 
noterar vi att det saknas en gemensam vision på skolorna, och precis som Ahlberg (2013) 
uttrycker i perspektivet KoRP, bör man i första hand arbeta på organisationsnivå för att skapa 
en inkluderandekultur på alla skolor.  
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Bilaga 1 
 

 
Informationsbrev till skolledning och berörda lärare.  
 
Vi är två studenter som heter Carola Sterner och Ann-Sofie Hagelin. Vi läser sista terminen, 
examensarbete inom speciallärarprogrammet på Karlstad universitet. Vår specialisering är mot 
utvecklingsstörning. Under vårterminen kommer vi skriva vårt examensarbete och vi önskar därmed 
samla delar av vårt empiriska material för vår kommande studie på er skola och ber dig som rektor om 
tillstånd att få kontakta berörda lärare på er skola. Vi arbetar båda två som speciallärare och har 
erfarenhet av integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.  
 
Syftet med vår studie är att vi vill få en inblick i lärares uppfattningar av att undervisa elever som är 
mottagna i grundsärskolan men som får hela eller delar av sin undervisning i grundskolan.  
 
För att få perspektiv på grundskollärares uppfattningar kring studiens ämne har vi tänkt att genomföra 
12 intervjuer inom två olika kommuner.  Vi kommer att dela upp arbetet genom att intervjua sex lärare 
var. Vår förhoppning är att få genomföra en eller två intervjuer på er skola. Vi beräknar att varje intervju 
kommer att ta ca 30 minuter och exakt plats vart vi kommer vara bestäms av lärare på respektive skola. 
Intervjun kommer att spelas in på ljudfil. All inspelad data kommer endast att användas i vår studie och 
när studien är slutförd kommer all data att raderas. Lärarnas namn, skolans namn och annat som kan 
identifieras kommer inte användas i studien, utan behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer och GDPR. Lärare som tackar ja till att delta i vår studie får ett missivbrev. Där ger vi 
information om studien och poängterar att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. När 
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt att hämta hem på Karlstads 
Universitets bibliotek och via internet/databasen DiVA. 
 
Med vänliga hälsningar Carola Sterner och Ann-Sofie Hagelin 
 
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 
Datainspektionen.  
 
Kontaktuppgifter: 
Carola Sterner. caroster100@student.kau.se                          xxxx-xxxxxx 
Ann-Sofie Hagelin. annshage100@student.kau.se                 xxxx-xxxxxx    
    
Handledare:  
Bo-Lennart Ekström, universitetslektor specialpedagogik. bolennart.ekstrom@kau.se  
 

mailto:caroster100@student.kau.se
mailto:annshage100@student.kau.se
mailto:bolennart.ekstrom@kau.se
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Dataskyddsombudet, Karlstad universitet dpo@kau.se          xxxx-xxxxxx 
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 Bilaga 2  
 

 
Missivbrev  
    
Vi är två studenter som heter Carola Sterner och Ann-Sofie Hagelin. Vi läser sista terminen, 
examensarbete inom speciallärarprogrammet på Karlstad universitet. Vår specialisering är mot 
utvecklingsstörning. Under vårterminen kommer vi skriva vårt examensarbete och därför tar vi kontakt 
med dig som arbetar eller som har tidigare erfarenheter av att arbeta med inkluderade elever med 
intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan på något sätt. Syftet med vår studie är att vi vill få en 
inblick i lärares uppfattningar av att undervisa elever som är mottagna i grundsärskolan och som får hela 
eller delar av sin undervisning i grundskolan.  
 
Som metod i vår studie kommer vi använda oss av intervjuer. Intervjun beräknas att ta ca 30 minuter 
och sker vid ett personligt möte. Var och vid vilken tidpunkt intervjun kommer att äga rum, beslutas av 
dig. Vi önskar att få spela in intervjun, för att lättare kunna hålla fokus på samtalet. All inspelad data 
kommer endast att användas i vår studie och när studien är slutförd kommer all data att raderas. Du 
deltar frivilligt i studien och när som helst kan du välja att avbryta ditt deltagande. Ditt namn och annat 
som kan identifiera dig kommer inte att användas i studien utan behandlas konfidentiellt i enlighet med 
vetenskapsrådets etiska riktlinjer och GDPR. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att 
finnas tillgängligt att hämta hem på Karlstads Universitets bibliotek och via internet/databasen DiVA. 
 
Din medverkan i studien är värdefull för oss. Har du några frågor kontakta oss gärna. Accepterar du att 
delta i studien kommer jag be dig skriva under för ett godkännande när vi möts vid intervjutillfället.  
 
Tack på förhand! 
Carola Sterner och Ann-Sofie Hagelin 
 
Kontaktuppgifter: 
Carola Sterner. caroster100@student.kau.se                                xxxx-xxxxxx            
Ann-Sofie Hagelin. annshage100@student.kau.se                       xxxx-xxxxxx 
Handledare:  
Bo-Lennart Ekström, universitetslektor specialpedagogik. bolennart.ekstrom@kau.se  
 
    
__________________________________________________________________________________________ 
 
Jag väljer att delta i studien.  
     
Ort _______________________________ och datum ________________________ 
    
Underskrift __________________________________________________________  
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Bilaga 3 
 

 
Intervjufrågor 
Vilken utbildning har du? 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Hur gammal är du? 
Vilken årskurs undervisar du i? 
Vilka erfarenheter har du av att undervisa elever med intellektuella funktionsnedsättningar? 
Vilken inriktning i grundsärskolans läroplan läste/läser eleven mot? 
 
Inkludering  
Hur tänker du kring begreppet inkludering?  
Vad innebär inkludering för dig i den pedagogiska praktiken? 
Vilken är din uppfattning kring inkludering för elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar?  
Ser du några specifika faktorer som påverkar för att kunna inkludera en integrerad 
grundsärskoleelev? 
Delaktighet  
Hur upplever du att grundskoleeleverna påverkas av att ha en klasskompis som läser mot en 
annan läroplan?      
Vilka innebörder tror du att individintegrering av grundsärskoleelever kan ge till 
klasskamraterna? 
Upplever du att en elev som är individintegrerad får möjlighet till delaktighet i klassen? 
-kan du beskriva på vilket sätt?    
Lärande/undervisning 
Hur upplever du det att undervisa utifrån två olika läroplaner? 
Hur ser du på relationens betydelse mellan dig som lärare och till eleven som är integrerad? 
Hur upplever du att goda förebilder/relationer betyder för grundsärskoleelevens lärande? 
Hur ser du på klasskamraterna som stöd för den integrerade eleven? 
Kan du berätta om ett bra exempel i undervisningen där integreringen av grundsärskolelev har 
varit gynnsamt i ett lärandeperspektiv för gruppen? 

             -vad det som gjorde att det var bra? 
Kan du berätta om ett tillfälle som var mindre gynnsamt i ett lärandeperspektiv? 
Organisation       
Har du någon/ har du fått någon kompetensutbildning inom specialpedagogik? 
Vilka stödfunktioner har du att tillgå på skolan kring elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar? 
-handledning, speciallärare, specialpedagog, rektor, logoped 
Är det något mer du skulle vilja berätta om hur grundsärskoleelever påverkas av att vara 
inkluderande i grundskolan?  
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