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Abstract 

The aim of the study is to investigate which special educational perspectives appear in the work 

of some primary school teachers to create inclusive teaching practices, where pupils with 

intellectual disabilities are included. How do they create the conditions for inclusion socially, 

pedagogically and physically? Where their focus lies in an inclusive education? What 

opportunities and obstacles will be visible? The data collection method that has been used is 

the qualitative research interview. The study is based on seven interviews with elementary 

school teachers who teach pupils with intellectual disabilities fully or partially integrated into 

their elementary school classes. The theoretical starting point for the study is the three special 

pedagogical perspectives, the compensatory perspective, the critical perspective and the 

dilemma perspective (Nilholm, 2007). The results show that the three special educational 

perspectives appear, when primary school teachers speak of how they work to create inclusive 

teaching practitioners for students with intellectual disabilities. The two perspectives that are 

most prominent are the compensatory perspective and the dilemmaperspective. The critical 

perspective becomes visible on some occasions. The conclusion that can be drawn from the 

study is that all elementary school teachers who participates are positive towards inclusive 

education. They feel, however, that they lack the knowledge to teach pupils with intellectual 

disabilities integrated into their elementary school classes. The elementary school teachers often 

find that they lack special educational support. The elementary school teachers belives that if 

there is a development, there must be opportunities for further education, and that cooperation 

beteween elementary school teachers and special teachers must increase. This is a prerequisite 

for the elementary school teachers to have the opportunity to create successful inclusive 

teaching practices.  
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder i några 

grundskollärares arbete för att skapa inkluderande undervisningspraktiker, där elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ingår. Hur skapar de förutsättningar för inkludering socialt, 

pedagogiskt och fysiskt? Var ligger deras fokus i en inkluderande undervisning? Vilka 

möjligheter och hinder blir synliga? Den datainsamlingsmetod som har använts är den 

kvalitativa forskningsintervjun. Studien bygger på sju intervjuer med grundskollärare som 

undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning helt eller delvis integrerade i sina 

grundskoleklasser. Den teoretiska utgångspunkten för studien är de tre specialpedagogiska 

perspektiven, det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2012) det kritiska perspektivet och 

dilemma perspektivet (Nilholm, 2007). Resultatet visar att de tre specialpedagogiska 

perspektiven framträder, när grundskollärare talar om hur de arbetar för att skapa 

inkluderande undervisningspraktiker för elever med intellektuell funktionsnedsättning. De två 

perspektiv som är mest framträdande är det kategoriska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. Det kritiska perspektivet blir synligt vid några tillfällen. Den slutsats 

som kan dras av studien är att samtliga deltagande grundskollärare är positiva till 

inkluderande undervisning. De upplever dock att de saknar kunskap att undervisa elever med 

intellektuell funktionsnedsättning integrerade i sina grundskoleklasser. Grundskollärarna 

upplever ofta att de saknar specialpedagogiskt stöd. Grundskollärarna anser att om en 

utveckling ska ske måste de ges möjligheter till fortbildning inom specialpedagogik, samt att 

samarbetet mellan grundskollärare och speciallärare måste öka. Detta anser grundskollärarna 

är en förutsättning för att de ska ha möjlighet att skapa framgångsrika inkluderande 

undervisningspraktiker.  
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1 Inledning  

En fråga som är högst aktuell i samhällsdebatten idag är alla elevers rätt till en likvärdig 

utbildning, där hänsyn tas till elevers olika behov (Skolverket, 2011). Denna syn på elevers rätt 

till en likvärdig utbildning, den så kallade inkluderingsrörelsen har sitt ursprung i USA. 

Begreppet inkludering markerar en ny syn på elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006).  

Enligt Nilholm (2007) innebär begreppet inkludering att skolan ska utgå ifrån den naturliga 

variation av elever som finns där snarare än att elever ska integreras i skolsystem som inte är 

anpassade för deras behov. Detta stöds av Aspeflo (2015) som tydliggör att när skolan har ett 

inkluderande arbetssätt möts eleverna av grundskollärare som försöker hitta strategier och 

lösningar för samtliga elever. Begreppet inkludering står i motsats till begreppet 

”mainstreaming” som betyder att eleverna ska anpassas till skolan (Nilholm, 2006). I den här 

uppsatsen används begreppet inkludering när elever känner delaktighet pedagogiskt, socialt och 

fysiskt i ett gemensamt sammanhang. Begreppet integrering används när en elev med 

intellektuell funktionsnedsättning tillhörande grundsärskolan har sin skolgång helt eller delvis 

integrerad i grundskoleklass.   

Inkluderingsbegreppet fick sitt internationella genombrott i samband med 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) där inkludering istället för särlösningar 

förordas för elever i behov av särskilt stöd. I staden Salamanca i Spanien samlades 92 regeringar 

och 25 internationella organisationer för att diskutera specialpedagogiska frågor. Detta skedde 

under en internationell konferens med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Resultatet av 

denna konferens blev det som brukar refereras till som Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006). Salamancadeklarationen anses utgöra startskottet för det internationella 

genombrottet för inkluderingstanken i samband med utbildning. Ordet inkludering hade tidigare 

använts i andra sammanhang, men i samband med Salamancadeklarationen blev det ett 

nyckelord inom specialpedagogiken. I rapporten nämns vikten av att en tydlighet skapas kring 

användandet av begreppet inkludering. Risken finns att begreppet misstolkas i mötet med nya 

kontexter. Nilholm och Alm (2010) menar att tidigare forskning visar att det som kallas 

inkludering ofta innebär att specialpedagogiken flyttas in i klassrummet, men att pedagogisk 

och social inkludering är svårt att uppnå. 

Begreppet inkludering finns inte benämnt i de svenska styrdokumenten, däremot finns 

begreppet inkludering i internationella konventioner som Sverige är anslutna till. Till exempel 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), som slår fast att elever i behov av 

särskilt stöd ska få sin undervisning i ordinarie skolor. Dessa ordinarie skolor ska sätta eleven i 

centrum och tillgodose eleverna med en pedagogik som möter deras olika behov. Eftersom vi 

fortfarande även pratar om begreppet integrering i Sverige visar det att det inte är självklart att 

alla elever har samma möjligheter. I Skolverkets lägesbedömning (Skolverket, 2017) står det 

att trots att skolan har ett stort ansvar för att möta elevers olika behov i den ordinarie 

undervisningen,  har skolan svårt att anpassa stödinsatserna efter varje enskild elevs behov.  

Enligt skollagen (2010:800) har elever som tillhör grundsärskolan möjlighet att få sin 

undervisning helt eller delvis i grundskolan. Trots detta ökar elevantalet i grundsärskolan och 

hösten 2016 var ca 10 000 elever inskriva i grundsärskolan. Av dem var enbart ca 21 % 

integrerade i grundskoleklass mer än hälften av sin tid i skolan. Denna siffra innefattar inte de 
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elever som läser med inriktningen ämnesområden. Hur stor är viljan och kunskapen att anpassa 

undervisningen utifrån elevers olikheter och behov (Skolverket, 2017)?  Med utgångspunkt 

ifrån detta är det intressant att göra en forskningsstudie om inkluderande 

undervisningspraktiker. Speciallärare möter elever med intellektuell funktionsnedsättning som 

har sin skolgång helt eller delvis integrerade i grundskolan. Studien har därför betydelse för 

speciallärarprofessionen. Det är av intresse för speciallärare att få en förståelse för vilka 

specialpedagogiska perspektiv, möjligheter och hinder som framträder i grundskollärares arbete 

för att skapa inkluderande undervisningspraktiker. 

I examensförordningen för speciallärarexamen (SFS, 2011:186) står det att specialläraren ska 

ha kunskap om lärande och utveckling hos elever med en utvecklingsstörning. Specialläraren 

ska också vara en kvalificerad samtalspartner till kollegor. I dessa samtal är det speciallärarens 

uppdrag att stötta kollegor i frågor som rör elever med utvecklingsstörning och deras 

kunskapsutveckling och lärande. Speciallärare inom grundsärskolan är ansvariga för de elever 

tillhörande grundsärskolan som får sin undervisnings integrerade i grundskolan. Detta bekräftas 

av Monsen, Ewing och Kwokas (2014), som påpekar att ett samarbete mellan speciallärare och 

grundskollärare är en förutsättning för att framgångsrika inkluderande undervisningspraktiker 

ska skapas  

Studien har också betydelse för rektorer, grundskollärare och specialpedagoger, eftersom dessa 

professioner på olika sätt deltar i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker. Det är viktigt 

att rektorn får kunskap om hur grundskollärare upplever sitt arbete med att skapa inkluderande 

undervisningspraktiker. Rektorn är ytterst ansvarig och den som fördelar resurser och leder 

arbetet på skolan. Vinsten för grundskollärare att ta del av studien är att de får ta del av de tankar 

andra grundskollärare har i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker. De kan också få 

tips och idéer om hur de kan lyckas i arbetet med att skapa inkluderande undervisningspraktiker. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder i några 

grundskollärares utsagor om arbetet med att skapa inkluderande undervisningspraktiker för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

För att fördjupa och tydligare precisera syftet har följande forskningsfrågor formulerats:  

- På vilket sätt framträder de olika specialpedagogiska perspektiven i respondentens 

utsagor?  

- Vilka förutsättningar för inkludering socialt, pedagogiskt och fysiskt synliggörs i 

respondentens utsagor? 

- Var ligger fokus i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv enligt respondenternas 

utsagor? 

- Vilka möjligheter och hinder i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv framträder i 

respondentens utsagor? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning. Efter det presenteras syftet samt de forskningsfrågor som 

formulerats utifrån syftet. Sedan följer bakgrundskapitlet till studien, där även viktiga begrepp 

som används förklaras. Därpå följer forskningsöversikten, den teoretiska utgångspunkten, samt 

en redogörelse för den metod som använts och hur studien genomförts. I resultatkapitlet 

presenteras respondenterna och resultatet av studien presenteras samt analyseras. Efter 

metodkapitlet och resultatkapitlet följer metoddiskussionen och resultatdiskussionen. 

Uppsatsen avslutas med förslag på ytterligare forskning och slutord. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras begrepp som är centrala för förståelsen av innehållet i studien samt 

en kort bakgrundbeskrivning. 

Skolans uppdrag är att anpassa undervisningen till varje enskild elevs förutsättningar och behov. 

Skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund. Ingen 

elev ska utsättas för diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Alla elever har rätt att 

utvecklas och känna tillfredsställelse över att göra framsteg och övervinna svårigheter 

(Skolverket, 2011). När en elev har behov av särskilt stöd ska det stödet i första hand ges inom 

den klass som eleven tillhör (Persson & Persson, 2012). Detta stöds av Hägglund, Quennerstedt 

och Thelander (2013) som poängterar att elever med funktionsnedsättning ska vara integrerade 

i den vanliga grundskolan så långt det är möjligt, de ska inte segregeras. Ambitionen i svensk 

skollagstiftning är att en majoritet av alla skolelever ska gå i den vanliga grundskolan (Persson, 

2013).  

Berhanu och Gustafsson (2009) påvisar dock faran i att placera elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i grundskolan, kalla det inkludering och hoppas att det ska fungera 

tillfredsställande. Det räcker inte, utan ett medvetet arbete för delaktighet krävs. Detta bekräftas 

av Ahlberg (2001) som menar att arbetet med att möta elever med olika behov bör ses som en 

uppgift som involverar hela skolan. Detta medvetna arbete som har sin utgångspunkt i 

internationella deklarationer som till exempel Salamancadeklarationen (2006) är en 

förutsättning för att ha möjlighet att möta alla elevers behov. Ahlberg (2001) menar vidare att 

specialpedagogisk kunskap och kunskap om olika typer av funktionsnedsättningar är viktigt för 

att kunna stödja eleverna och anpassa deras skolgång utifrån deras behov. Enligt Persson (2013) 

är det är rimligt att utgå ifrån att grundskollärare tillägnar sig kunskap om specialpedagogik i 

sin utbildning. Då blir det naturligt för dem att se alla elever kapabla till lärande, fast utifrån 

olika utgångspunkter. Aspeflo (2015) poängterar också att de som arbetar inom skolan tjänar på 

att ha kunskap om de vanligaste funktionsnedsättningarna som de möter i skolan varje dag. Det 

är också viktigt med höga förväntningar och utmaningar på lagom nivå för att eleverna ska 

uppleva det som möjligt och värt att lägga ner ansträngning på sitt skolarbete. Detta bekräftas 

även av Hattie (2012) som poängterar att höga men adekvata förväntningar är viktigt för att 

bygga upp elevens tilltro till sin förmåga.  
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2.1 Grundsärskola 

Elever som på grund av diagnosen intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms ha möjlighet 

att nå kunskapskraven i grundskolan ska tas emot i grundsärskolan (SFS 2010:800). 

Grundsärskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning får en 

individuellt anpassad utbildning. Utbildningen för elever inom grundsärskola ska i stor 

utsträckning motsvara utbildningen i grundskolan (Swärd & Florin, 2011). För att en elev ska 

bli mottagen och få sin undervisning inom grundsärskolan krävs en utredning som består av 

fyra olika bedömningar: en medicinsk, en pedagogisk, en psykologisk och en social utredning. 

Båda vårdnadshavare måste godkänna inskrivning i grundsärskolan för att kommunen ska 

kunna ta beslut om att en elev ska skrivas in i grundsärskolan (Skolverket, 2019). Men även om 

en elev uppfyller kraven att få sin undervisning i grundsärskolan kan eleven få sin utbildning 

inom grundskolan (SFS 2010:800). Grundsärskolan har två inriktningar, ämnen och 

ämnesområden (Skolverket, 2011). Inom inriktningen ämnen läser eleverna ämnen precis som 

i grundskolan men kursplanerna skiljer sig åt. Inriktningen ämnesområden är avsedd för de 

elever som har svårt att tillgodogöra sig utbildningen inom inriktningen ämnen (SFS 2010:800). 

Inom inriktningen ämnesområden läser eleverna fem ämnesområden: kommunikation, motorik, 

estetisk verksamhet, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. 

2.2 Begreppet integrering 

Enligt Tøssebro, (2004) uppmärksammades begreppet integrering i relation till skolverksamhet 

under sista delen av 1960-talet. Institutioner där olika avvikande grupper placerades utmärkte 

tiden från mitten av 1800-talet och fram till slutet av 1960-talet. Begreppet integrering ingick i 

den dåvarande kritiken mot dessa institutioner där barn med intellektuell funktionsnedsättning 

ofta placerades. Enligt Swärd och Florin (2011) fick alla elever oavsett grad av 

funktionsnedsättning skolplikt 1968 och därmed rätt till undervisning. Processen mot ökad 

integrering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan påbörjades i slutet av 1960-talet. 

Ahlberg (2013) menar dock att begreppet integrering inte innefattar betydelsen av full 

delaktighet. Ahlberg påpekar att integrerings-begreppet snarare innebär att elever sedda som 

”avvikande” ska passa in i en skola som inte organiserats utifrån alla elevers behov. Tøssebro 

(2004) beskriver begreppet integrering som en fysisk placering som innebär att eleverna 

befinner sig i samma lokaler som alla andra. I den här studien används begreppet integrering 

med betydelsen att elever inskrivna i grundsärskolan har sin undervisning helt eller delvis 

fysiskt placerade i en grundskoleklass. 

2.3 Begreppet inkludering 

Begreppet inkludering fick sitt internationella genombrott i samband med 

Salamancadeklarationen (2006) där inkludering istället för särlösningar förordas för elever i 

behov av särskilt stöd. Begreppet inkludering finns inte benämnt i de svenska styrdokumenten 

och i den svenska upplagan av Salamancadeklarationen är begreppet översatt till integrering. 

Detta har skapat en viss begreppsförvirring ute i skolorna. Begreppet ”inclusion” samt 

”inclusive education” nämns däremot i internationella konventioner som Sverige är anslutna 

till, som till exempel Salamancadeklarationen. Enligt Nilholm och Göransson (2017) är det 

viktigt att definiera vilken betydelse man lägger i begreppet inkludering. I den här studien 

används begreppet inkludering med betydelsen att elever känner delaktighet pedagogiskt, 
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socialt och fysiskt i ett gemensamt sammanhang. Sådana mål är högt ställda och kanske inte 

möjliga att nå fullt ut, men skolan måste alltid sträva mot detta mål påpekar Andersson och 

Thorsson (2007). 

2.4 Begreppet utvecklingsstörning och intellektuell 
funktionsnedsättning 

Begreppet utvecklingsstörning har definierats på många olika sätt under åren. Granlund (2009) 

menar att gemensamt för dessa olika definitioner är dock en syn på utvecklingsstörning som en 

svårighet att ta in och bearbeta information och ny kunskap, samt att använda sig av redan 

inhämtad kunskap. Men även svårigheter med social kompetens eller att klara av vardagslivet. 

Kylén (2008) poängterar att intellektuell funktionsnedsättning alltid innebär en 

intelligensnedsättning. Enligt IQ-testet har en person diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning om hans/hennes intelligenskvot är under IQ 70. Kylén utvecklade en teori 

med utgångspunkt från Piagets utvecklingspsykologi som menar att begåvningen utmärks av 

en lägre abstraktionsnivå hos personer med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. I 

denna studie används begreppet intellektuell funktionsnedsättning eftersom det tycks vara ett 

begrepp som används i den internationella och nationella forskningen på området. 

3 Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning både från det nationella och internationella fältet. 

Inkluderings begreppet är ett fenomen som har studerats över hela världen även om begreppet 

från början dyker upp i europeisk och nordamerikansk forskning. Forskningsöversikten delas 

upp utifrån rubrikerna socialt inkluderad, pedagogiskt inkluderad och fysisk integrerad 

eftersom begreppet inkludering definieras utifrån dessa tre aspekter. I slutet av kapitlet görs en 

sammanfattning, där de möjligheter och hinder som påverkar arbetet för inkluderande 

undervisningspraktiker beskrivs. 

I det nationella forskningsfältet har Nilholm och Göransson (2017) bidragit med forskning 

rörande inkluderings-begreppet. Nilholm och Göransson menar dock att det råder osäkerhet 

kring vilken betydelse forskare lägger i begreppet inkludering. Denna begreppsförvirring är 

något som läsare av forskningsstudier bör vara medveten om. Ett sätt att definiera inkludering 

menar Nilholm och Göransson är att definiera inkludering som något som är fördelaktigt för 

barn i svårigheter, oavsett var de får sin utbildning. 

Malki och Einat (2018), Alquraini (2012), Avcıoğlu (2017), Szekeres (2014), Vaz, Wilson, 

Falkmer, Sim, Scott, Cordier och Falkmer (2015), MacFarlane och Woolfson (2013) och 

Foloştină, Duţăb och Prăvălici (2014) har alla gjort studier med liknande utgångspunkt i län-

der som Israel, Saudi Arabien, Cypern, Grekland, USA, Australien, England och Rumänien. 

Syftet med deras studier är att identifiera grundskollärares upplevelser av och syn på inklu-

dering av elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskoleklasser. Några av studi-

erna undersöker vilken roll elever med intellektuell funktionsnedsättning har i klassen (Szekere, 

2014) och hur de accepteras av de andra eleverna (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas & Tsakiris, 

2012). Marin (2014) undersöker hur väl förberedda grundskollärare i Rumänien upplever att de 

är för uppdraget att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hon tittar också 

på om grundskollärarna känner behov av ytterligare specialpedagogisk utbildning när de 
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undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Cameron (2014) undersöker hur 

grundskollärare i USA tar sig an den svåra uppgiften att undervisa i ett inkluderande klassrum. 

Marin (2014) synliggör också möjligheter och hinder som uppkommer när elever med 

intellektuell funktionsnedsättning undervisas inkluderade i grundskoleklasser. Monsen et al. 

(2014) undersöker vilken attityd engelska grundskollärare har gentemot inkludering av elever 

med intellektuell funktionsnedsättning i grundskoleklasser och hur de upp-lever det stöd som 

finns tillgängligt. Studien undersöker också hur stor grundskollärarnas vilja är att arbeta 

inkluderande. Yadav, Ajay, Sharma och Tiwari (2015) undersöker vad som oroar indiska 

grundskollärare när de undervisar elever med funktionsnedsättningar inkluderade i sina 

grundskoleklasser. Aspelin (2017) har i sin svenska studie undersökt hur lärare och elev 

relationen är uppbyggd genom icke verbal kommunikation och vilka konsekvenser denna 

relation får för undervisningen.  

Studien utförd av Nilholm och Alms (2010) skiljer sig ifrån de andra studierna eftersom syftet 

med deras studie är att utveckla en metod som kan användas för att undersöka om klassrummet 

är ett inkluderande klassrum med särskild hänsyn tagen till elevernas upplevelser. Nilholm och 

Alm menar att det är viktigt att ha en tydlig definition av egenskaper hos inkluderande klass-

rum. Denna kunskap är nödvändig för att nå gällande slutsatser om vilka undervisnings-

strategier som är centrala för inkluderande processer. Detta bekräftas i studien utförd av Mc 

Lesky och Waldron (2007), som hävdar att risken med inkludering är att begreppet inkludering 

enbart innebär att specialundervisningen flyttar in i klassrummet. Studien som Nilholm och 

Göranssons (2017) gjort i svenska skolor knyter också an till detta eftersom studien har som 

utgångspunkten att vidareutveckla kunskapen om vad begreppet inkludering har för betydelse 

i forskning.  

Crouch, Keys och McMahon (2014) har gjort en studie i amerikanska skolor. I studien har de 

tittat på vilka faktorer är betydelsefulla för att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska 

känna sig delaktiga i en grundskoleklass. De har också studerat hur kvalitén på dessa elevers 

sociala möten ser ut. 

3.1 Socialt inkluderad 

Flera av forskningsstudierna beskriver svårigheter för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att bli socialt inkluderade i en grundskoleklass och att accepteras av 

grundskollärarna. I sin studie påpekar Nilholm och Alm (2010) vikten av att undersöka hur 

eleverna upplever miljön i klassrummet, för att veta om eleverna känner att de befinner sig i ett 

inkluderade klassrum. 

Crouch et al. (2014) belyser i sin studie vikten av en god relation mellan elever med intellektuell 

funktionsnedsättning och grundskollärare. Denna goda relation har betydelse för att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska känna delaktighet i grundskoleklassen. Resultatet av 

studien visar att om den sociala relationen är god mellan grundskollärare och elever med 

intellektuell funktionsnedsättning känner sig dessa elever delaktiga. Den sociala gemenskapen 

framförallt med grundskollärarna har således stor betydelse för att eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga. Detta resultat inger hopp och det visar också 

vikten av att grundskolläraren är stöttande och förstående. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver grundskollärare som de kan lita på, som förstår dem och 

respekterar dem. Aspelin (2017) tar upp begreppet relationskompetens som används i 
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Skandinavien för att definiera grundskollärarens förmåga att skapa och utveckla goda relationer. 

Även om det är viktigt för grundskollärare att fokusera på läroplanen får de inte glömma bort 

hur viktig den sociala aspekten, är samt deras egen betydelsefulla roll för dessa sårbara elever 

(Crouch et al., 2014).  

Ytterligare några av studierna nämner också vikten av den sociala aspekten för en lyckad 

inkludering. Monsen et al. (2014) menar att om grundskolläraren har en positiv attityd till en 

inkluderande undervisning skapas en större sammanhållning mellan eleverna där olikheter ses 

som det naturliga. Detta bekräftas av Georgiadi et al. (2012) som menar att om elever med 

intellektuell funktionsnedsättning finns inkluderade i grundskoleklasser tenderar de andra 

eleverna att vara mer accepterande gentemot dem. Detta styrks även av Szekeres (2014) som 

menar att elever som är inkluderade fullt ut lättare accepteras av sina klasskamrater. Nilholm 

och Alm (2010) har genom undersökningar via frågeformulär och sociogram fått fram resultatet 

att elever med intellektuell funktionsnedsättning känner sig nöjda i klassrummet och socialt 

delaktiga. Detta resultat bekräftar det som Foloştină et al. (2014) och Avcıoğlu (2017) fått fram 

i sina studier som visar att grundskollärare upplever att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är socialt accepterade. Enligt Avcıoğlu påverkar grundskollärares 

förhållningssätt gentemot elever med intellektuell funktionsnedsättning acceptansen hos de 

övriga eleverna i klassen. Därför går det enligt Avcıoğlu att dra paralleller mellan 

grundskollärares förhållningssätt gentemot elever med intellektuell funktionsnedsättning och 

andra elevers acceptans. Om grundskolläraren märker att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning inte verkar känna en tillhörighet i klassen bör han eller hon i första hand 

titta på sin egen relation till eleven (Crouch et al., 2014).  

Studien som Nilholm och Alm (2010) utfört visar dock att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning mindre ofta väljs som lekkamrater. Orsaker till det kan till exempel vara 

skillnader i utseende och annorlunda eller aggressivt beteende (Szekeres, 2014). Detta bekräftas 

också av Nilholm och Alm (2010) som visar att elevers avvikande karaktärsdrag kan upplevas 

som problematiska av de andra eleverna. Enligt Avcıoğlu (2017) påtalar några grundskollärare 

svårigheter med att acceptera elever med intellektuell funktionsnedsättning bland de andra 

eleverna i klassen. Detta resultat stöds av Szekeres (2014) som menar att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är mindre accepterade i klassen än andra elever. Szekeres 

påpekar därför att det är av stor vikt att träna elever med intellektuell funktionsnedsättning i 

social kompetens. Detta arbete är viktigt för att öka deras chanser till att få kamratrelationer. 

Misslyckande i skolan leder också till att elever med intellektuell funktionsnedsättning får en 

sämre självkänsla vilket leder till social exkludering. Crouch et al. (2014) påtalar i sin studie 

vikten av en stöttande grundskollärare. Denna stöttande grundskollärare stärker elevernas 

självkänsla och påverkar således elevernas studiemotivation positivt. På så sätt minskar risken 

för sämre studieresultat (Szekeres, 2014). 

3.2 Pedagogiskt inkluderad 

De flesta av forskningsstudierna i denna forskningsöversikt lägger stort fokus på den 

pedagogiska aspekten av inkludering och de möjligheter och hinder som grundskollärarna 

upplever i sitt arbete i en inkluderande undervisningspraktik. Ett resultat som kommer fram i 

flera av studierna är att grundskollärarna upplever att de saknar specialpedagogisk kompetens 

att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det visar sig i studien av Vaz et al. 

(2015) att äldre grundskollärare tenderar att ha en mer negativ inställning mot inkluderande 
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undervisning. Detta menar Vaz et al. beror på att äldre grundskollärarna ofta har en mer 

begränsad kunskap om hur en inkluderande undervisning ska gå till. Studien visar också att 

majoriteten av grundskollärarna uttrycker en oro över att de inte har tillräcklig utbildning och 

kompetens för att kunna möta alla elevers behov av stöd i klassrummet. Trots detta visar 

Nilholm och Alms (2010) studie att eleverna känner sig delaktiga i lärandet som sker i klassen. 

Enligt Vaz et al. (2015) är en förutsättning för en lyckad inkluderande undervisning att 

grundskollärarna har kunskap om hur undervisningen ska gå till. Den kunskapen är också en 

förutsättning för att grundskollärarna ska känna sig positivt inställda till inkluderande 

undervisning. Detta resultat styrks av studien utförd av Monsen et al. (2014) som även 

poängterar att ett samarbete mellan grundskollärare och speciallärare måste ske för att en 

framgångsrik inkluderande undervisning ska skapas. Även Marin (2014) belyser i sin studie att 

grundskollärarna känner ett behov av få kunskap om hur en inkluderande undervisning ska gå 

till. Denna kunskap krävs för att klara av den mångfacetterade uppgiften att undervisa i en 

inkluderande miljö. I studien av Marin synliggörs behovet av att beslutsfattarna börjar bygga 

upp utbildningsmöjligheter för grundskollärare där de får möjlighet att öka sin kompetens att 

undervisa i en inkluderande skola. Först när den kunskapen finns hos grundskollärare får alla 

elever samma möjligheter. Vikten av att skapa utbildningsmöjligheter för grundskollärarna 

stöds i studien av MacFarlane et al. (2013). Studien av MacFarlane et al. belyser även rektorns 

viktiga uppdrag att förmedla sina förväntningar till grundskollärarna på ett tydligt sätt. Detta 

resultat tyder alltså på att rektorn har en betydelsefull roll i arbetet med inkluderande 

undervisningspraktiker. 

Enligt Nilholm och Alm (2010) har elever med intellektuell funktionsnedsättning ofta 

svårigheter med att förstå instruktioner och tänka teoretiskt. Det finns specifika områden som 

elever med intellektuell funktionsnedsättning har svårt att förstå på grund av sin 

funktionsnedsättning. I studien av Nilholm och Alm framgår det att grundskollärarna använder 

sig av olika strategier för att stötta dessa elever. De ger eleverna enskilda instruktioner, eleverna 

får en tydlig planering av skoldagen och vad som förväntas av dem. En viktig del i arbetet med 

elever med intellektuell funktionsnedsättning är att möta dem med respekt, vara positiv och se 

möjligheter istället för hinder. Yadav et al. (2015) bekräftar i sin studie att grundskollärare som 

saknar specialpedagogisk kompetens måste få möjlighet att lära sig mer. Det är också viktigt 

att grundskollärarna får stöd under en längre tid för att själva ha möjlighet att som mentorer 

stötta nya grundskollärare. De måste få resurser både i material och personal för att kunna möta 

elevernas varierade behov av särskilt stöd. Ytterligare en studie stöder resonemanget om 

bristande kunskap hos grundskollärare (Malki et al., 2018) Denna bristande kunskap i att 

undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning leder ofta till misslyckanden i arbetet 

med inkluderande undervisningspraktiker.  

Ett nedslående resultat som visar sig i flera av studierna är att grundskollärare bemöter elever 

med intellektuell funktionsnedsättning annorlunda än andra elever i klassen. Enligt Alquraini 

(2012) ser grundskollärarna en aning negativt på att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i sina grundskoleklasser. Graden av intellektuell funktionsnedsättning 

påverkar också grundskollärarnas attityder gentemot inkludering av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i grundskoleklasser. Detta bekräftas även av Monsen et al. (2014) som 

menar att lärarna är mindre positiva till inkluderande undervisning för elever med 

beteendemässiga svårigheter. Det finns också ett samband mellan erfarenhet av att undervisa 

elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur positiv grundskolläraren är till 
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inkluderande undervisning. Det framkommer även i studien av Alquraini (2012) att 

grundskollärare har ett behov av specialpedagogisk kompetens för att framgångsrikt kunna 

skapa inkluderande undervisningspraktiker. Detta bekräftas även av Monsen et al. (2014) som 

menar att grundskollärarna behöver utbildning och stöd i att undervisa elever i behov att särskilt 

stöd. Studien av Monsen et al. visar också att grundskollärare bemöter elever med intellektuell 

funktionsnedsättning annorlunda än andra elever i klassen. Grundskollärare bedömer 

elevgrupperna på olika sätt och har högre krav på elever utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Grundskollärare tillrättavisar elevgrupperna på olika sätt och de hjälper elever med intellektuell 

funktionsnedsättning mer. Grundskollärarna arbetar mer enskilt med elever med intellektuell 

funktionsnedsättning och interagerar oftare med dem. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning får dock mindre frågor av grundskollärare under lektionerna. Detta 

bekräftas av Cameron (2014) som beskriver att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

sällan får grundskollärarens uppmärksamhet under helklass-lektioner. Ett typiskt exempel på 

hur elever med intellektuell funktionsnedsättning blir pedagogiskt exkluderade under en lektion 

är när dessa elever får arbeta med andra saker, till exempel en dator, medan resten av klassen 

har genomgång.  

Cameron menar att den största utmaningen för många grundskollärare i dagens skola är att 

instruera en grupp med elever med vitt skilda behov. Cameron beskriver hur grundskollärare 

kämpar med dilemmat att fördela sin uppmärksamhet mellan elever i behov av särskilt stöd och 

resten av klassen för att försäkra sig om att hela klassen gör framsteg och utvecklas i sitt lärande. 

Trots detta visar studien (Cameron, 2014) en medvetenhet om det specialpedagogiska stöd som 

elever med intellektuell funktionsnedsättning har behov av och att grundskollärarna anpassar 

sin undervisning utifrån dessa elever behov. Detta är ett positivt resultat som visar en 

medvetenhet och en vilja att anpassa sin undervisning hos lärarna. Detta bekräftas i studien av 

Vaz et al. (2015). För att uppnå en lyckad inkluderande undervisning är det viktigt att 

grundskolläraren har kunskaper om inkluderande undervisning och en positiv inställning till att 

arbeta utifrån tanken om inkluderande undervisningspraktiker. 

3.3 Fysiskt integrerad 

Här användes begreppet integrering eftersom en förutsättning för att skapa inkluderande 

undervisningspraktiker bygger på att eleven finns fysiskt placerad i en grundskoleklass. För 

många elever med intellektuell funktionsnedsättning börjar inkluderingsprocessen med att 

eleven flyttar från en mer segregerad skolform till en grundskoleklass, en fysisk integrering. I 

många fall kan denna process med att flytta från en särlösning till att finnas integrerad i en 

grundskoleklass vara stressande för elever med intellektuell funktionsnedsättning (Crouch et 

al., 2014). Majoriteten av studierna utgår ifrån att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

får sin undervisning helt eller delvis fysiskt integrerade i en grundskoleklass (Malki et al., 2018; 

Alquraini, 2012; Avcıoğlu, 2017; Szekeres, 2014; Vaz et al., 2015; MacFarlane et al., 2013; 

Foloştină et al., 2014; Georgiadi et al., 2012; Marin, 2014; Cameron, 2014; Monsen et al., 2014; 

Yadav et al., 2015; Nilholm & Alm, 2010; Crouch et al., 2014). 

Studien av Nilholm och Alm (2010) belyser dilemmat med att många internationella studier 

använder begreppet inkludering när det i själva verket handlar om en fysisk integrering. Enligt 

Nilholm och Alm innebär inkluderings-begreppet inte enbart en fysisk placeringen i samma 

klassrum. Nilholm och Alm använder sig av tre kriterier för att analysera ett inkluderande 
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klassrum. Att olikheter anses som normalt, att alla elever är delaktiga i lärmiljön i klassrummet 

och att alla elever är delaktiga i den sociala miljön i klassrummet.  

Foloştină et al. (2014) synliggör en viktig aspekt. Lärare i specialskolor i allmänhet tenderar att 

vara mer positiva till inkluderings-begreppet. Dessa lärare anser att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har en rättighet att integreras fysiskt både i skolor och i hela samhället. 

Vaz et al. (2015) belyser i sin studie att äldre grundskollärare har en benägenhet att ha en mer 

negativ attityd till integrering av elever med intellektuell funktionsnedsättning i 

grundskoleklasser. Vaz et al. ställer sig frågan om denna negativa attityd beror på att äldre 

grundskollärare sällan har någon utbildning gällande inkluderande undervisning. 

3.4 Sammanfattning 

Ett flertal studier (Malki et al., 2018; Alquraini, 2012; Avcıoğlu, 2017; Szekeres, 2014; Vaz et 

al., 2015; MacFarlane et al, 2013; Foloştină et al, 2014; Georgiadi et al, 2012; Marin, 2014; 

Cameron, 2014; Monsen et al, 2014; Yadav et al., 2015; Nilholm & Alm, 2010; Crouch et al., 

2014) utgår samtliga ifrån att elever med intellektuell funktionsnedsättning får sin undervisning 

helt eller delvis integrerade i en grundskoleklass vilket är förutsättning för att överhuvudtaget 

kunna arbeta utifrån inkluderande undervisningspraktiker. Nilholm och Alm (2010) menar dock 

att inkluderings-begreppet innebär mer än en fysik placering i ett klassrum. Nilholm och Alm 

använder sig av tre kriterier för att analysera om klassrum är inkluderande. Dessa tre kriterier 

är: att olikheter anses som normalt, att alla elever är delaktiga i lärmiljön i klassrummet och att 

alla elever är delaktiga i den sociala miljön i klassrummet.  

En positiv attityd hos grundskollärare till en inkluderande undervisning är främjande och skapar 

en sammanhållning mellan elever där olikheter ses som ett naturligt inslag i klassen (Monsen 

et al., 2014). Det framgår också att elever med intellektuell funktionsnedsättning som är 

integrerade fullt ut i en grundskoleklass accepteras lättare av sina klasskamrater (Szekeres, 

2014).  

Att grundskollärarna har kunskap om hur en tillfredsställande inkluderande undervisning ska 

gå till är en förutsättning för att de ska känna sig positivt inställda till integrering av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Ett samarbete mellan grundskollärare och speciallärare 

måste ske för att framgångsrika inkluderande undervisningspraktiker ska skapas (Monsen et al., 

2014). Rektorn har också en viktig roll att på ett tydligt sätt förmedla sina förväntningar till 

grundskollärarna (MacFarlane et al., 2013). Det är också viktigt att grundskollärarna ökar sin 

specialpedagogiska kompetens och ett hinder som synliggörs i flera studier (Vaz et al., 2015; 

Marin, 2014; MacFarlane et al., 2013; Yadav et al., 2015; (Malki et al., 2018; Alquraini, 2012; 

Monsen et al., 2014) är att grundskollärarna upplever att de saknar specialpedagogisk 

kompetens att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Alquraini (2012) menar 

att grundskollärare behöver specialpedagogisk kompetens för att framgångsrikt kunna skapa 

inkluderande undervisningspraktiker för elever med intellektuell funktionsnedsättning i sina 

grundskoleklasser. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är teorier nödvändigt för att överhuvudtaget kunna analysera 

det insamlade materialet. Loseke (2017) menar att teorier förklarar något om den sociala 

världen som skolan är en viktig del av. Nilholm (2007) diskuterar begreppet inkludering utifrån 

tre olika perspektiv på specialpedagogik: det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2012), det 

kritiska perspektivet och dilemma perspektivet (Nilholm, 2007). Dessa tre perspektiv på 

specialpedagogik har alla olika sätt att se på elever i behov av särskilt stöd. Dessa 

specialpedagogiska perspektiv är därför av relevans för studien och kommer att vara teoretisk 

utgångspunkt under analysen av det empiriska materialet. Som teoretiskt ramverk i studien 

används tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018, Figur 1) för att belysa undervisningens 

tillgänglighet. Tillgänglighetsmodellen visar ett helhetsgrepp på tillgänglig undervisning och 

omfattar kunskap om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen har för lärandet, det sociala 

samspelet och den fysiska miljön. De tre hörnen i tillgänglighetsmodellen måste samspela 

utifrån elevens behov för att undervisningen ska bli tillgänglig. Undervisningen studeras utifrån 

de tre hörnen i modellen, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö.  

Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och 

ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för 

likvärdig utbildning (SPSM, 2018). 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver en inkluderande skola där elever är socialt delaktiga 

i den mån de själva önskar. Eleverna är också delaktiga i själva kunskapsinlärningen. Att 

eleverna finns fysiskt integrerade i en grundskoleklass är en grundförutsättning för att studera 

inkluderande undervisningspraktiker. Det teoretiska ramverket, Tillgänglighetsmodellen 

(SPSM, 2018, Figur 1), används för att definiera vad en inkluderande undervisning innebär i 

studien. Utifrån denna definition på inkluderande undervisning undersöks om respondenterna 

utgår ifrån en kategorisk (Nilholm, 2012), en kritisk eller en dilemmadiskurs (Nilholm, 2007) i 

arbetet för inkluderande undervisningspraktiker.  
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Figur 1 visar en illustration av Tillgänglighetsmodellen.  

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-

inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ (Hämtad 19-01-28 med tillstånd från SPSM) 

4.1 Specialpedagogiska perspektiv 

I detta kapitel presenteras de tre specialpedagogiska perspektiv som är studiens teoretiska 

utgångspunkt. 

4.1.1 Det kategoriska perspektivet 
I det kategoriska perspektiv ses eleven som bärare av problemen. Orsaken till problemen finns 

hos eleven eller i elevens hemmiljö. Ett vetenskapligt stöd för detta synsätt hämtas ifrån det 

medicinska området. Diagnoser blir centrala för att placera problemen hos eleven (Nilholm, 

2012). Bristen föreläggs till eleven och åtgärderna sätts in för att kompensera eleven (Nilholm, 

2007). Inom det kategoriska perspektivet finns specialpedagogikens tradition och ett 

kategoriskt tänkande är fortfarande starkt inom skolans verksamhet. Man nämner till exempel 

”speciella barn”. Det kategoriska perspektivet har en begränsad pedagogisk användning och 

utgår ifrån kategorisering av elever. Det ger ingen stöttning i det pedagogiska arbetet och 

utvecklingen av detta. Perspektivet bygger på att det finns en separat och åtskild 

specialundervisning. Utgångspunkten för forskning inom skola och utbildning är ofta förankrad 

i det kategoriska perspektivet, genom urval av identifierade elever med till exempel 

kategoribestämda funktionshinder (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). 

4.1.2 Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet innehåller enligt Nilholm (2007) en kritik mot det kategoriska 

perspektivet där man genom att identifiera elevers brister lägger problemet hos eleven. Enligt 

det kritiska perspektivet bör orsaker till skolproblem sökas utanför eleverna och skolan ska 

anpassas till alla elever. Elevers olikheter ska ses som en tillgång. Skolans uppgift är att vara en 

god miljö för alla elever. Specialpedagogiken uppstår som en följd av att skolan misslyckats 

och grunderna för specialpedagogik ifrågasätts. Kritik riktas mot hur diagnoser används i olika 

https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
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sammanhang, eftersom det ofta är oklart hur kategoriseringen underlättar för undervisningen 

av dessa elever. Begreppet ”en skola för alla” är en viktig faktor i det kritiska perspektivet samt 

att ett missnöje med specialpedagogiken synliggörs. Specialpedagogiken kritiseras på tre 

centrala sätt:  

1. Som en del av ett socioekonomiskt och strukturellt förtryck av avvikande grupper.  

2. Som en del av ett språkligt system av begrepp och kategorier (diskurser), vilka ofta 

gynnar olika professionella intressen.  

3. Som ett sätt för sociala institutioner (framförallt skolan) att hantera sina egna 

tillkortakommanden. (Nilholm, 2007 s. 51) 

4.1.3 Dilemma perspektivet 
Dilemmaperspektivet har enligt Nilholm (2007) vuxit fram ur en kritik av det kritiska 

perspektivet. Dilemman är motsättningar som i själva verket inte går att lösa, men som kräver 

ställningstaganden. Ett centralt dilemma inom skolans praktik är att alla elever ska ges samma 

kunskaper och möjligheter, samtidigt som skolan ska anpassa sig till elevers olikheter. Ett 

dilemma är att avgöra vilka kategoriseringar som bör användas relaterat till de elever som finns 

på skolan. Risken med att inte kategorisera elever är man missar de elever som behöver mer 

stöttning än andra elever. Dilemmaperspektivet är komplext, eftersom det kan ses som en 

ständig diskussion där man försöker komma fram till en lösning. Ett dilemma kan till exempel 

gälla hur delaktigheten, rätten att fysiskt närvara i samma klassrum ska balanseras mot vissa 

elevers behov av att i en mindre grupp få anpassat stöd, till exempel i grundsärskolan. 

Ytterligare en aspekt av dilemma perspektivet är huruvida diagnosen egentligen ger vägledning 

för vilken pedagogisk åtgärd som bör användas, eftersom en diagnos ofta är statisk beskrivning.  

5 Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet beskrivs den metod som används. Valet av den kvalitativa forskningsintervjun 

som forskningsmetod motiveras, samt att urvalsprocessen beskrivs.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun 

är en forskningsmetod där forskaren försöker förstå världen utifrån respondenternas synvinkel, 

deras livsvärld. I studien föll valet på att genomföra en intervjustudie där respondenternas 

livsvärld utforskades. Synen på inkluderande undervisning studerades utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Studien tydliggjorde också vilka specialpedagogiska perspektiv som 

blev synliga i arbetet. Enligt Kvale och Brinkmann är en kvalitativ forskningsintervju en 

forskningsmetod där data produceras i ett samspel mellan intervjuare och respondent. 

Kvaliteten på den data som kommer ifrån en kvalitativ forskningsintervju beror på hur skicklig 

och hur stor kunskap den som intervjuar har om ämnet. Förförståelse är viktigt för att kunna 

ställa adekvata följdfrågor under intervjun samt att förstå och analysera respondentens svar. I 

denna studien hade intervjuaren kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning och 

integrering av elever tillhörande grundsärskolan i grundskolan.  
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5.1 Kvalitativ forskningsintervju  

Intervjuer är idag en del av vår gemensamma kultur och ses som ett naturligt inslag (Kvale & 

Brinkmann, 2014). En av den allra vanligaste metoden att samla in data i social forskning är 

genom intervjuer (Loseke, 2017). Intervjuns styrka är att den tar relativt lite tid i anspråk att 

genomföra, samt att det är lätt att få respondenter att ställa upp (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). I den kvalitativa forskningsintervjun är det informantens upplevelser av ett ämne som är 

i fokus. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsintervjun är ett professionellt samtal 

mellan respondenten och den som intervjuar där kunskap skapas under tiden de samtalar om ett 

område som båda är intresserade av. En svaghet värt att begrunda, menar Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) är att det som sägs under intervju kanske inte alltid är helt sanningsenligt. 

Respondenten kan också ha andra syften med intervjun är vad intervjuaren tänkt sig. 

Forskningsintervjun som metod ställer höga krav på att den som intervjuar har ämneskunskaper 

för att kunna tolka svaren och ställa följdfrågor utifrån de svar som respondenten ger. 

Intervjuarens skicklighet speglar kvaliteten på den data som produceras vid intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Halvstrukturerade intervjuer kan utföras enligt en intervjuguide där frågorna 

är förutbestämda (Kvale & Brinkmann, 2014). Den kvalitativa forskningsintervjun användes, 

vilket gav möjligheter att ställa följdfrågor vid intervjuerna. Alla intervjufrågor ställdes till 

samtliga respondenter. Utifrån deras svar valdes sedan följdfrågor som kunde se olika ut för de 

olika respondenterna. När intervjun utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 2) som kompletterades 

med följdfrågor kunde det säkerställas att studiens frågeställningar blev besvarade. 

5.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes i två svenska kommuner. Lantz (2014) menar att när urvalet består 

av respondenter som är enklast att få tag på gör man ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes när kontakter inom skolan användes för att få tag på respondenter. 

Valet föll på dessa två kommuner med tanke på avståndet. Eftersom respondenterna fanns på 

ett rimligt avstånd tog det mindre tid att ta sig till dem när intervjuerna gjordes. Från början var 

tanken att intervjua grundskollärare som undervisade i årskurs ett till årskurs sex. Eftersom det 

var svårt att få tag på respondenter, gjordes även här ett bekvämlighetsurval. Område utökades 

till att omfatta grundskollärare som undervisar i årskurs ett till årskurs nio. De respondenter 

som slutligen intervjuades undervisade elever i årskurs tre till nio.  

Kontakt togs med rektorer i grundsärskolan och grundskolan i dessa två kommuner. De hjälpte 

till att lokalisera grundskollärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning 

integrerade i sina grundskoleklasser. Vid den första kontakten med rektorerna informerades de 

om varför kontakten togs, samt syftet med studien, ett missivbrev (bilaga 1) bifogades. 

Rektorerna informerades om att studien skulle genomföras med hjälp av enskilda intervjuer. 

När rektorerna hade lokaliserat grundskollärare till studien togs mailkontakt med dessa 

grundskollärare, där de fick en förfrågan om att delta i en intervjustudie. I denna första kontakt 

skickades också missivbrevet med. I missivbrevet beskrivs mer utförligt syftet med studien, de 

etiska aspekterna samt hur deras medverkan går till. Stor vikt lades vid att säkerställa att 

rektorerna godkände att grundskollärarna medverkade i forskningsstudien.  
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5.3 Presentation av studiens deltagare 

Här följer en kort presentation av de respondenter som deltar i denna studie: 

Kvinna 61 år har undervisat i 19 år. Arbetar med elever i årskurs tre. 

Kvinna 57 år har undervisat i 23 år. Arbetar med elever i årskurs sju till nio. 

Man 56 år har undervisat i 12 år. Arbetar med elever i årskurs tre till sex. 

Kvinna 42 år har undervisat i 16 år. Arbetar med elever i årskurs fyra.  

Man 38 år har undervisat i 12 år. Arbetar med elever i årskurs sju till nio. 

Kvinna 37 år har undervisat i 13 år. Arbetar med elever i årskurs fem. 

Kvinna 33 år har undervisat i 10 år. Arbetar med elever i årskurs sju till nio? 

Alla sju respondenterna har flerårig erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning integrerat i sina grundskoleklasser. Samtliga respondenter är behöriga att 

undervisa i de årskurser och ämnen som de arbetar med. Respondenterna arbetar på fyra olika 

skolor i två för varandra närliggande kommuner. De undervisar i årskurs tre till nio. 

6 Studiens genomförande 

I det här kapitlet beskrivs hur intervjuerna utfördes. Analysmetod som användes redovisas 

också , samt vilka etiska överväganden som gjordes. 

6.1 Intervju 

Sju stycken intervjuer genomfördes. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 2) 

med intervjufrågor som användes när intervjuerna genomfördes. Frågorna utformades med 

utgångspunkt från studiens syfte samt att det säkerställdes att de besvarade frågeställningarna 

(Boréus, 2015). Samtliga intervjuer genomfördes utifrån intervjuguiden (bilaga 2) för att 

samma frågor skulle ställas vid alla sju intervjuer. Respondenterna hade också möjlighet att 

utveckla sina svar, samt att olika följdfrågor ställdes under intervjuerna beroende på 

respondenternas svar på intervjufrågorna (Loseke, 2017). Efter att alla frågor i intervjuguiden 

(bilaga 2) var ställda tillfrågades respondenten om de hade något annat viktigt som de ville 

skicka med intervjuaren. Alla sju respondenterna hade egna tankar kring inkluderande 

undervisning som de delade med sig av.  

Tillsammans med respondenterna bestämdes tid och plats för intervjuerna. Precis som vid ett 

kvalificerat samtal är miljön viktigt samt att respondenterna kände sig bekväma (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Alla intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor utifrån deras 

önskemål. De hade försökt att hitta platser där intervjuerna kunde ske utan avbrott, vilket Thalin 

(2012) menar är viktigt. Det lyckades under majoriteten av intervjuerna. Under två av 

intervjuerna störde dock elever och personal på skolan. För att öka säkerheten i datamaterialet, 

intervjuades respondenter på flera skolor. De sju respondenterna arbetade på fyra olika skolor. 

Det är viktigt att inte intervjua för få respondenter, annars finns risken att enskilda respondenters 

uppfattning syns allt för tydligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Intervjuerna inleddes 

med att intervjuaren ytterligare en gång informerade om syftet med studien. Respondenterna 
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tillfrågades också om de hade några frågor om sin medverkan eller om studien. Respondenterna 

informerades om intervjun skulle spelas in med hjälp av en diktafon och de tillfrågades om de 

godkände detta (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuerna var mellan 24 och 59 minuter långa 

och genomsnittstiden var 31 minuter. Det sammanlagda inspelade intervjumaterialet var tre 

timmar och femtiosju minuter långt. Inspelningarna på diktafonen var av god kvalitet och 

intervjuerna hördes tydligt. När intervjun var utförd informerades respondenterna om att den 

färdiga studien kommer att finnas att läsa på DiVA portal. Samtliga respondenter uttryckte ett 

intresse av att läsa studien när den var färdig. 

6.2 Bearbetning och analys 

Det inspelade datamaterialet transkriberades direkt efter intervjuerna. Svensson (2015) menar 

att tolkningsarbetet inleds redan under transkriberingen. Vid transkriberingen återgavs det som 

sagts i intervjuerna ordagrant och tolkningsarbetet började. En dator användes vid 

transkriberingen av det insamlade datamaterialet. När samtliga intervjuer utförts och 

transkriberats, analyserades det empiriska materialet med hjälp av SPSM:s (2018) 

tillgänglighetsmodell (Figur 1). Denna tillgänglighetsmodell (SPSM, 2018, Figur 1) är ett 

värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning i skolan. Värderingsverktyget tittar på 

verksamheten utifrån tre olika miljöer, social, pedagogiskt och fysisk miljö. Grunden till 

tillgänglighetsmodellen är baserad på forskning och utgår ifrån riktlinjer och lagar, bland annat 

FN:s barnkonvention och skollagen. Tillgänglighetsmodellen har formen av en triangel där 

varje hörn representerar de olika miljöer som är förutsättningar för lärande enligt SPSM. Dessa 

tre miljöer, är social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Om dessa tre miljöer samspelar 

utifrån elevens behov och förutsättningar kan utbildningen bli tillgänglig. Detta samspel 

påverkar hur långt individen kan nå i sitt lärande och sin utveckling. Eftersom 

inkluderingsbegreppet och inkluderande undervisningspraktiker studerades utifrån tre miljöer: 

socialt, pedagogiskt och fysiskt var tillgänglighetsmodellen lämplig som analysmetod, eftersom 

den tydliggjorde respondenternas fokus i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker.  

Enligt Backman (2016) kan analysmomentet underlättas av att en klassificering förbereds innan 

datainsamlingen börjar. De tre hörnen i tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018, Figur 1) 

användes som klassificerings hjälp. Intervjusvaren klassificerades utifrån de tre hörnen social 

miljö, pedagogiska miljö och fysisk miljö. Ahrne och Svensson (2015) menar att när data är 

insamlad ska materialet analyseras. Tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018, Figur 1) användes 

som analysmodell. Under analysen framträdde förutsättningar, fokus, samt möjligheter och 

hinder i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker. En uppdelning utifrån de tre hörnen i 

tillgänglighetsmodellen kunde göras. Till exempel: vad upplevde respondenterna för hinder 

utifrån den pedagogiska miljön? Genom att dela upp intervjusvaren utifrån de tre hörnen i 

tillgänglighetsmodellen synliggjordes olika svarsmönster. 

När klassificeringen utifrån de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen var utförd började arbetet 

med att tolka intervjusvaren. Tolkningen av intervjusvaren utgör en viktig del utav analysen av 

det empiriska materialet och Svensson (2015), menar att teoretiska perspektiv hjälper till att 

förklara och förstå insamlat datamaterial. Intervjusvaren tolkades utifrån tre specialpedagogiska 

perspektiv. Det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2012), det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007) och dilemma perspektivet (Nilholm, 2007). Tolkning av datamaterial är något som 

förekommer i kvalitativa studier där forskaren befinner sig nära de respondenter som deltar i 

studien (Svensson, 2015). När respondenterna samtalade om inkludering analyserades vilken 
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diskurs de utgick ifrån. Samtliga tre specialpedagogiska perspektiv framträdde i analysen och 

respondenterna uttryckte att de kände igen alla tre specialpedagogiska perspektiven ifrån 

skolans verksamhet.  

6.3 Studiens tillförlitlighet och giltighet  

6.3.1 Giltighet 
Giltigheten i en studie handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om hållbarheten i ett 

uttalande och om en metod undersöker vad den ger sken av att undersöka. Kvale och Brinkmann 

menar att kopplingen mellan teori och forskningsfrågor påverkar giltigheten i undersökningen. 

Därför att det viktigt att under hela processen med studien ställa sig frågan om det som studerats 

svarar på forskningsfrågorna och om utgångspunkten i analysen är den teoretiska ansatsen. För 

att studien ska ha giltighet är det viktigt att intervjudesignen är adekvat för det som ska studeras, 

samt att studien producerar kunskap som är till nytta (Kvale & Brinkmann, 2014). Här är det 

viktigt att välja rätt metod, formulera intervjufrågorna på ett adekvat sätt och bearbeta 

datamaterialet på ett klokt sätt. Studien innehåller material ifrån sju intervjuer, därför ses den 

inte som en studie att generalisera ifrån, utan som ett kunskapsbidrag kring några 

grundskollärares syn på inkluderande undervisningspraktiker. Den nya kunskap som 

forskningsstudien genererar kommer att vara till nytta för rektorer, grundskollärare, 

speciallärare, specialpedagoger och andra yrkeskategorier som arbetar för inkluderande 

undervisningspraktiker.  

6.3.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om trovärdigheten i en studie, 

samt om resultatet kan upprepas vid andra tillfällen eller av andra forskare med samma metod. 

Kvale och Brinkmann påpekar att det är viktigt att upprätthålla en professionell roll samt att 

vara medveten om vilken maktposition intervjuaren besitter. Relationen mellan respondent och 

intervjuare kan bli ansträngd om respondenten känner sig i underläge. För att säkerställa detta 

valdes respondenter ut som inte hade någon relation till intervjuaren. Kvale och Brinkmann 

menar att den öppenhet som präglar en intervju kan leda till att respondenterna avslöjar saker 

som de sedan ångrar. Kvale och Brinkmann poängterar att intervjuaren måste se till att risken 

att respondenterna lider skada är så liten som möjligt. Intervjuerna genomfördes på fyra olika 

grundskolor i två olika kommuner. De sju respondenterna bestod av kvinnor och män i olika 

åldrar. De arbetar med elever i olika åldersgrupper. Samtliga respondenter hade flerårig 

erfarenhet av att undervisa elever tillhörande grundsärskolan integrerat i grundskoleklasser. 

Tidigt i studien väcktes nyfikenheten att ta reda på om det fanns något belägg för det faktum 

som Vaz et al. (2015) påpekar, att äldre grundskollärare tenderar att ha en mer negativ syn på 

integrering av elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskoleklasser. Eftersom 

respondenterna varierade i ålder ifrån 33 år till 61 år fanns förutsättningar att undersöka om 

denna synen fanns även i denna studie. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att ledande frågor kan påverka svaren och tillförlitligheten 

i studien. En intervjuguide (Bilaga 2) med öppna frågor användes därför. Intervjufrågorna var 

formulerade på sådant sätt att intervjuaren undvek att ställa ledande frågor. Om intervjuaren 

inte förstod svaret, formulerades frågan om för att respondenten skulle förtydliga och förklara 

på ett annat vis. Vid några tillfällen missuppfattade respondenten frågan och då upprepades 

frågan för att förtydliga och ge respondenten möjlighet att berätta en gång till. Detta 
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förfaringssätt förespråkas av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). Eftersom intervjuaren 

hade kännedom om den kontext som studien utfördes i kunde intervjufrågorna utformas på ett 

sätt att de svarade på forskningsfrågorna.  

Risken finns alltid att respondenten tillrättalägger sina svar för att visa sina bästa sida. Detta 

styrks av Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som påpekar risken med att intervjun blir ett 

forum för respondenten att imponera på intervjuaren. Det faktum att intervjuaren har kännedom 

om kontexten samt specialpedagogisk kunskap, är två aspekter som kan påverka 

tillförlitligheten i studien. På grund av intervjuarens kännedom om kontexten finns risken att 

respondenterna tillrättalägger sina svar.  En annan aspekt som kan påverka studiens 

tillförlitlighet är intervjuarens förförståelse av intervjuns ämne. Intervjuaren har kunskap om 

elever med intellektuell funktionsnedsättning, samt integrering av dessa elever i grundskolan. 

Denna förförståelse kan påverka analysen av intervjumaterialet. Eftersom intervjuaren är 

medveten om denna risk, riktades fokus mot att tolka intervjusvaren utifrån frågeställningarna 

och den teoretiska utgångspunkten. Enligt Svensson (2015) är det teoretiska perspektivet avsett 

att ge forskaren en analytisk blick som hjälper till att tolka materialet på ett adekvat sätt. Att 

validera studien är att kontrollera forskningsresultatens trovärdighet och tillförlitlighet menar 

Kvale och Brinkmann (2014). 

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden måste alltid göras vid all forskning där människor är inblandade. Denna 

studie utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa principer handlar 

om hur deltagarna i studien skyddas (Ahlberg, 2009). Dessa forskningsetiska överväganden 

som studien utgick ifrån kan enligt Vetenskapsrådet (2002) konkretiseras i fyra huvudkrav på 

forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att forskaren ska informera respondenterna 

om deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller när de deltar i studien. Respondenterna 

ska också upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien. Respondenter informerades om deras uppgift, syftet med studien samt 

vilka villkor som gällde när de deltog i studien. De upplystes också om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att forskaren ska inhämta samtycke ifrån 

respondenter samt att respondenterna när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Både 

rektorer och respondenter informerades om syftet med studien. Rektorerna tillfrågades om 

samtycke innan kontakt togs med grundskollärare. Innan intervjuer påbörjades fick 

respondenterna lämna ett skriftligt samtycke. Respondenterna informerades också om att även 

om de gett sitt samtycke till en intervju, kan han/hon avbryta sin medverkan närsomhelst, även 

mitt under en intervju. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet att alla uppgifter om respondenterna ska 

antecknas och lagras på sådant sätt att respondenterna inte kan identifieras av utomstående. 

Detta är extra viktigt när etiskt känsliga uppgifter behandlas. Respondenterna avidentifierades 

redan i transkriberingen av intervjumaterialet. Det inspelade intervjumaterialet förvarades inlåst 
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där inga obehöriga kunde komma åt det. Inspelningarna kommer att raderas och det 

transkriberade material kommer att förstöras när uppsatsen är examinerad och godkänd. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet att uppgifter om respondenter insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för något annat syfte. Respondenterna informerades om 

att det insamlade intervjumaterialet endast kommer att användas i denna studie. De 

informerades också om att det inspelade samt transkriberade intervjumaterialet kommer att 

förstöras direkt när uppsatsen är examinerad och godkänd. 

7 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet och det empiriska materialet analyseras. Det beskrivs även 

hur respondenter ser på begreppet inkludering. Rubrikerna som används i resultatredovisningen 

svarar mot forskningsfrågorna. Under rubriken ”Förutsättningar samt fokus i arbetet för 

inkluderande undervisningspraktiker”, delas respondenternas svar upp i underrubriker. Dessa 

underrubriker består av de tre hörnen i SPSM:s (2018, Figur 1) tillgänglighetsmodell. I slutet 

av kapitlet görs en analys. Denna analys görs med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt. 

Analysen lyfter fram hur de specialpedagogiska perspektiven blir synliga i respondenternas 

utsagor om sitt arbete för att skapa inkluderande undervisningspraktiker. 

7.1 Resultat 

Under denna rubrik redogörs först vilken betydelse begreppet inkludering har för 

respondenterna. Sedan följer resultatredovisningen. 

7.1.1 Inkludering enligt respondenterna 

Här beskrivs vilken begreppsbetydelse respondenterna lägger in i begreppet inkludering. Denna 

begreppsförståelse är viktig för att veta vad respondenterna menar när de samtalar om begreppet 

inkludering under intervjuerna. 

Samtliga respondenter hade relativt lika syn på begreppet inkludering. Flera av dem nämnde att 

begreppet inkludering har betydelsen att elever med intellektuell funktionsnedsättning känner 

att de är en del av en gemenskap. Att eleverna kan vara med sin klass och känna acceptans och 

delaktighet.  

Inkludering är ju när de kan vara med i sin klass kan jag känna, att de har annat material men att 

de ändå kan vara med i sin klass. De får enklare uppgifter men känner ändå att de är som en del 

i klassen. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Begreppet inkludering innebar också att elever med intellektuell funktionsnedsättning hade 

möjlighet att delta i en grupp utifrån sina förutsättningar. Respondenterna menade att begreppet 

inkludering innebär att elever med intellektuell funktionsnedsättning är tillsammans så mycket 

som möjligt med de andra eleverna.  

En del elever går iväg, de vill gå iväg eftersom de tycker det är för jobbigt att vara i den här 

miljön. Sen passar en del att vara i klassrummet. (Grundskollärare årskurs tre) 
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Flera respondenter nämnde att begreppet inkludering innebär att grundskollärare har en 

tillgänglig undervisning och att elever med intellektuell funktionsnedsättning får material som 

är anpassat utifrån deras behov. 

För mig i min drömvärld innebär det att de ska vara med så mycket som möjligt tillsammans 

med de andra på sina villkor. Vi gjorde ju till exempel ett klassprojekt och då gäller det att hitta 

nån uppgift som de här eleverna kan bidra med för att vara en del av klassen. Så ser inkludering 

först och främst. (Grundskollärare årskurs fem) 

Respondenterna var tydliga med att begreppet inkludering inte innebär att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning måste befinna sig i samma klassrum som de andra eleverna 

hela tiden. Det måste finnas möjligheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning att få 

gå ifrån klassen om de behöver det. Det innebar inte att exkludera dessa elever utan snarare att 

utgå ifrån deras individuella behov. 

Det ska inkluderas till varje pris och alla former av motsatsen, exkludering är någonting som är 

fel. Det blir jättetokigt. Tittar man på individperspektiv istället, när inkluderas eleven. Eleven 

kan faktiskt exkluderas genom att vara i grupp. Då måste vi kunna ta ut eleven och ha den där 

den passar. Det är eleven vi ska utgå ifrån inte vad vi andra runt omkring tycker är inkludering. 

(Grundskollärare årskurs sju-nio) 

7.2 Förutsättningar i arbetet för inkluderande 
undervisningspraktiker 

Under denna rubrik presenteras de förutsättningar som respondenterna använder sig av i arbetet 

för att skapa inkluderande undervisningspraktiker.  

7.2.1 Sociala förutsättningar 
De sociala förutsättningar som synliggörs är att små grupper är mer fördelaktigt för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Den sociala förmågan varierar och det är lättare att knyta an 

till ett mindre antal elever. Kamrater är viktiga, därför måste elever med intellektuell 

funktionsnedsättning känna att de accepteras och är socialt delaktiga. Att de får vara med på 

raster och är en i gänget. En respondent nämner att ibland måste en vuxen finnas med på rasterna 

för att stödja elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Jag tycker att de behöver få gå undan ibland i en mindre grupp med en pedagog som kan ge 

extra fokus till dem för att de ska kunna utvecklas på sin nivå så behöver de stöd och det kan 

vara svårt i klassrummet. (Grundskollärare årskurs fem) 

Sociala förmågan kan variera. De måste få det som passar just dom. Då ska det finnas en 

utbildad specialpedagog som vet att den här eleven kan vi inte släppa ut själv på rasten, den här 

måste ha nån med sig. Den här klarar en stund själv. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Kompisar är viktigt och det är viktigt att få sitta med någon man känner sig trygg med. 

(Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga socialt är inget som 

sker per automatik. Ett stort ansvar ligger på de vuxna att se till att det fungerar. En respondent 

nämner att det hela tiden sker ett förebyggande socialt arbete där de pratar med eleverna om att 

alla är snälla mot varandra och att i skolan får alla vara med. Detta är ett förebyggande arbete 
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som ständigt pågår för att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig trygga 

och våga fråga kamrater om hjälp eller om de får vara med och leka.  

Det är inget som sker per automatik, utan det är vi vuxna som får hjälpa elever i det, det ligger 

ett stort ansvar på oss att se till att det fungerar. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Viktigt att eleverna känner att de här barnen hör jag ihop med, de kan jag leka med. 

(Grundskollärare årskurs fyra) 

Man behöver inte vara kompis med alla och leka med alla men du säger hej och man kan fråga 

vill du vara med och leka. I skolan får alla vara med och vi är snälla mot varandra, det jobbar vi 

jättemycket med. (Grundskollärare årskurs fyra) 

7.2.2 Pedagogiska förutsättningar 
De pedagogiska förutsättningar som synliggörs är att det är viktigt att grundskollärarna får en 

regelbunden stöttning av speciallärare och specialpedagoger. I det samarbetet kan 

grundskollärare få stöd och tips på vad elever med intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta 

med för material.  

Det krävs ett extremt bra samarbete mellan specialläraren och den som har hand om eleven. 

Man behöver den guidningen som vanlig lärare. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

En lärare som inte vet, inte kan eller har en stökig klass kommer att misslyckas. Har man ett bra 

samarbete med de som är speciallärare ser jag inga hinder för att lyckas. (Grundskollärare 

årskurs sju-nio) 

En respondent nämner att det är viktigt med konkreta material samt att eleverna vet vad de ska 

göra. Det är också viktigt att eleverna har personliga scheman samt bildstöd för att tydliggöra 

skoldagen. En respondent nämner att Ipads är till stor hjälp för dessa elever. Det blir tydligt vad 

de förväntas göra och de kan arbeta självständigt. 

Det måste ju finnas material, jag tänker Ipad och mycket bildstöd. Det är ju det man kan 

använda. (Grundskollärare årskurs tre) 

Flera av respondenterna nämner att det är viktigt att anpassa undervisningen och ge uppgifter 

på olika nivåer. Alla elever behöver inte heller arbeta med samma material. En respondent 

berättar att när de arbetar med projekt i klassen är alla elevers uppgift lika viktiga även om de 

skiljer sig åt. Då känner sig elever med intellektuell funktionsnedsättning pedagogiskt delaktiga 

vilket leder till att de utvecklas kunskapsmässigt. 

Vi jobbar med grupparbeten där alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. De kan till 

exempel måla bakgrunden. (Grundskollärare årskurs tre) 

Vi anpassar det eleverna gör så att alla klarar av att göra uppgifterna på sin nivå. I klassrummet 

behöver inte alla jobba med samma sak, utan kan vara på olika nivåer. (Grundskollärare årskurs 

fyra) 

En respondent berättar att de har ett ställe på skolan där det finns material samlat. De kan också 

få hjälp och stöd från grundsärskolan med anpassat material. Flera respondenter nämner också 

vikten av att samverka med andra grundskollärare som undervisar elever integrerat i sina 

grundskoleklasser. Grundskollärare måste ha kunskap om hur man lägger upp undervisningen 
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för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det måste också ha ett nära samarbete med 

speciallärare för att lyckas. Ibland krävs extra resurser i klassrummet. Vi fick ju även en extra 

lärartjänst för att kompensera eftersom vi hade tre elever integrerade i klassen. Vi har också tre 

speciallärare på skolan som stöttar oss och ger råd och tips. De har till exempel kunskap om 

betygsättningen i grundsärskolan. 

Viktigt att samverka med de lärare som undervisar eleverna integrerat. En förutsättning för att 

vi ska komma vidare är att man kan diskutera med fler lärare och auskultera varandras lektioner 

för att få tips om hur man kan lägga upp undervisningen. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Vi fick ju även en extra lärartjänst för att kompensera eftersom vi har tre elever integrerat i 

klassen. Vi har också tre speciallärare på skolan som stöttar och ger råd och tips. De har till 

exempel kunskap om betygsättning i grundsärskolan. (Grundskollärare årskurs fem) 

7.2.3 Fysiska förutsättningar 
De fysiska förutsättningar som synliggörs är att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

måste ges möjlighet att gå undan ifrån klassen och få lugn och ro. En respondent menar att det 

är en fördel om eleven har en assistent när han eller hon inte orkar mer. Då vet respondenten att 

eleven har någonstans att ta vägen tillsammans med assistenten.  

Eleven har en assistent med sig så när eleven inte orkar längre så vet jag att han har någonstans 

att ta vägen med en person. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Alla respondenter påtalar vikten av att elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver få 

möjlighet att gå undan till en trygg plats och vara ensamma eller i mindre grupper beroende på 

dagsform. Alla elever är olika och har olika behov. Det är också viktigt att de har en lärare som 

kan ge dem extra stöd så att de kan utvecklas på sin nivå. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska vara med så mycket som möjligt i klass men inte hela tiden. En 

respondent menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan jobba med andra 

uppgifter i klassrummet men att det är viktigt att vara med i samma fysiska miljö. En respondent 

menar att finns det elever som har svårt att gå eller sitter i rullstol är det viktigt att anpassa 

lokaler och tänka på vart klassen går på utflykter. Alla elever ska ha fysisk möjlighet att delta 

på utflykter. 

Att vara med klassen ska inte vara skrivet i sten. Känner man att man behöver återhämta sig och 

få lugn och någon dag ska man ha chansen att komma bort och sätta sig i lugn och ro. Eleverna 

ska också veta att det möjligheten finns. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Eleverna behöver ha möjlighet att gå undan ibland, kanske i mindre grupper med en lärare som 

kan ge extra fokus till dem. För att kunna utvecklas på sin nivå behöver de extra stöd och det 

kan vara svårt i klassrummet med många elever. (Grundskollärare årskurs fem) 

En del elever vill inte vara i klassrummet, de vill gå ut ifrån klassrummet. Sen orkar en del att 

vara i klassrummet, tror det är olika och beroende på funktionsnedsättning. Vissa elever kan 

vara en hel dag i klassrummet. (Grundskollärare årskurs tre) 
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7.3 Fokus i arbetet för inkluderande 
undervisningspraktiker 

Under denna rubrik presenteras var respondenterna lägger sitt fokus i arbetet för inkluderande 

undervisningspraktiker. 

Flera respondenter betonar också att de lägger stort fokus på att få till ett fungerande samarbete 

mellan grundskollärare, grundsärskolelärare, speciallärare samt specialpedagog. På flera av de 

skolor där respondenterna arbetar fungerar inte detta samarbete tillfredsställande.  Ett 

fungerande samarbete mellan dessa professioner är en förutsättning för att arbetet med 

inkluderande undervisningspraktiker ska fungera. Extra viktigt om eleven har sin skolgång 

delvis integrerad i en grundskoleklass. En respondent anser att grundsärskolans lärare bör ingå 

i grundskolans lärarlag. 

Grundsärskolans lärare behöver ingå i de lärarlag som har elever integrerade för att kunna 

diskutera klasserna. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

En respondent betonar att denna guidning är något som grundskollärare är i behov av när de 

undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning i sina grundskoleklasser. Möjligheter 

att samverka är begränsat och vi behöver fler tillfällen att samverka för att det ska fungera 

positivt. Flera respondenter nämner svårigheter med att samverka mellan grundskola och 

grundsärskola. 

Vi vet ju inte vad hon gör där på särskolan, inte en aning. Tanken var ju att vi skulle ses varje 

vecka men det passar inte. (Grundskollärare årskurs tre) 

De som är ansvariga på särskolan, vi hinner ju nästan aldrig träffas. Viktigt att kunna 

samplanera, men den tiden finns inte. Det känns som vi jobbar lite här och de jobbar lite där 

men hur får vi ihop det? (Grundskollärare årskurs fyra) 

En respondent ansåg att hennes fokus ligger på att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

kan vara delaktig i gruppen och delta i undervisningen. Hon försöker hela tiden hitta utmaningar 

på rätt nivå. Flera respondenter menar också att det är viktigt med konkret och tydligt material 

och att deras fokus ligger på att se till att elever med intellektuell funktionsnedsättning har 

material som är anpassat utifrån deras kunskapsnivå.  

Det ska vara utmanande men inte omöjligt att delta då kommer bedömningen automatiskt 

eftersom man ser en kunskapsutveckling hos eleven. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Flera respondenter berättar att de lägger stort fokus på att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i grundskoleklassen. Att de trivs i skolan och vill 

komma dit. De anser att den sociala delaktigheten är viktigt. Respondenterna poängterar också 

sambandet mellan elevernas kunskapsutveckling och att de känner sig trygga i skolan. Elever 

med intellektuell funktionsnedsättning måste trivas för att känna sig trygga och kunna utvecklas 

kunskapsmässigt. Trygghet och kunskapsutveckling hänger ihop.  

Att de ska må bra och att de ska nå sina mål, det jobbar jag för mest. (Grundskollärare årskurs 

sju-nio) 
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Naturligtvis ska ju även deras kunskaper utvecklas så båda bitarna är viktiga, men om man inte 

känner att man trivs så är det svårt att utvecklas och lära sig. (Grundskollärare årskurs fem) 

7.4 Möjligheter i arbetet för inkluderande 
undervisningspraktiker 

Under denna rubrik presenteras de möjligheter som respondenterna möter i sitt arbete för 

inkluderande undervisningspraktiker. 

En av de möjligheter i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker som respondenterna ser 

som en vinst är att de hela tiden får utmana sitt tänk och att de ständigt utvecklar sin 

undervisning för att passa alla elever som ingår i klassen. En annan vinst är att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning finns mitt ibland alla i klassen och kan interagera med de 

andra eleverna på ett naturligt sätt.  

De ser andra, de finns med andra. Det ger både dem och andra jättemycket. (Grundskollärare 

årskurs sju-nio) 

En positiv möjlighet som samtliga respondenter nämner är att alla elever får lära sig om respekt 

och att visa hänsyn. Skolan ska spegla samhället i stort med sin variation av olika människor. 

Elever med intellektuell funktionsnedsättning berikar hela klassen och visar att alla är olika 

vilket är bra. När elever med intellektuell funktionsnedsättning finns med naturligt i 

gemenskapen fungerar även den sociala samvaron bättre.  

Jag är glad att vi har grundsärskolan här. Det är roligt att möta de här barnen, de är ju helt 

underbara och ger så mycket till skolan. Vi är en salig blandning av människor vilket är 

jätteviktigt för eleverna att få med sig. (Grundskollärare årskurs fyra) 

Det ger en mångfald i gruppen vilket ger ett helt annat arbetsklimat. Jag tycker att den största 

vinsten är för gruppen när man har en blandad grupp, jag ser det som en vinst för alla 

inblandade. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Två respondenter berättar om när de har speciella temadagar på sina skolor, då ser de att de 

andra eleverna tar hand om och hjälper elever med intellektuell funktionsnedsättning. Denna 

omtanke tycker respondenterna är härligt att se.  

Jag ser på hela gruppen vinsten med mångfald, att ha en elev som inte fungerar som de andra. 

Då kliver eleverna in i en roll gentemot honom och jag ser en större acceptans hos de här 

eleverna gentemot alla elever på skolan. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

En respondent nämner att hon har högre förväntningar på elever med intellektuell 

funktionsnedsättning än lärarna i grundsärskolan har vilket ger ett positivt resultat för 

kunskapsutvecklingen. Höga förväntningar på eleverna, då lyfter man deras nivå. 

Höga förväntningar på eleverna då lyfter vi deras nivå och att man lägger sig i gränslandet för 

vad hans förmåga är. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Flera av respondenterna berättar att de har en fungerade organisation samt en intresserad 

skolledning på sina skolor vilket är en förutsättning för att grundskollärarna ska ha möjlighet 

att göra ett bra arbete för inkluderande undervisningspraktiker. 
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Det är en förutsättning med en fungerande organisation för att man ska göra ett bra arbete och 

att vi inte bara kastar in en elev i en grupp. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Det krävs en del av mig som lärare, men det måste finnas ett intresse från skolledningen för att 

det ska funka. Sen är det svårt, alltid svårt. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

7.5 Hinder i arbetet för inkluderande 
undervisningspraktiker 

Under denna rubrik presenteras de hinder som respondenterna möter i sitt arbete för 

inkluderande undervisningspraktiker. 

Ett hinder i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker som samtligt respondenter berättar 

om är att de anser att de inte har tillräcklig kunskap att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Jag har inte överhuvudtaget tillräcklig kunskap för att undervisa elever från särskolan. Skulle 

någon ställa den raka frågan är du behörig för det här, nej inte ens nära. (Grundskollärare 

årskurs sju-nio) 

Två respondenter är av den åsikten att deras utbildning räcker till rent ämnesteoretiskt men att 

de saknar den praktiska metodiken för att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Min utbildning räcker till för rent ämnesteoretiskt så är det ju inte mer avancerade saker. Men 

sen är det ju i praktiken svårare för man behöver tänka annorlunda. (Grundskollärare årskurs 

fyra) 

Flera respondenter berättar att grundsärskolan arbetar mer praktiskt än vad grundskolan gör. 

Eftersom flera respondenter nämner svårigheter att få till en fungerande till samplanering med 

lärarna från grundsärskolan kan vara svårt att få hjälp med att hitta lämpligt material. En 

respondent menar att ibland blir elevassistenten mellanhanden vilket respondenten menar inte 

är meningen utan att det är grundskollärarna och grundsärskolelärarna som måste samarbeta. .  

När ska vi gå dit (till grundsärskolan), nu blir ju elevassistenten mellanhanden. 

(Grundskollärare årskurs tre) 

Ibland blir glappet mellan vad elever med intellektuell funktionsnedsättning och resten av 

eleverna presterar för stort. Då är det svårt att försöka övervinna det glappet. Detta gäller även 

socialt, att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan befinna sig på en mentalt lägre 

ålder än de andra eleverna i klassen. Då är det svårt att vara med i den sociala gemenskapen. 

Det är ett ständigt pågående arbete för att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan 

vara med så mycket som möjligt i gemenskapen. 

Ibland är det svårt med den mentala skillnaden, ju äldre eleverna blir. Men de äldre eleverna har 

ofta ett mognare bemötande mot dessa elever, men den sociala biten är svår. (Grundskollärare 

årskurs sju-nio) 

Ibland är det svårare med det sociala. Eleven låg och krälade framför skåpet och var 

annorlunda. Folk, de andra eleverna tittade och undrade. Skötte inte sin hygien och mycket sånt 

där som gör att man blir så udda. Och ja då blir det svårare. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 
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Den här eleven har också bytt klass nu för att hon hade fler kompisar i den här klassen som hon 

bytte till. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Flera respondenter berättar att de tycker det är svårt att undervisa utifrån två läroplaner 

samtidigt. De upplever också begränsade möjligheter i att anpassa de mer teoretiska delarna i 

ämnet till en nivå som passar eleverna med intellektuell funktionsnedsättning. De bekräftar 

också att ibland får elever med intellektuell funktionsnedsättning hänga med på undervisningen 

som passar grundskolan eftersom respondenterna inte hittar ett bra sätt att anpassa 

undervisningen. Detta är bekymmersamt menar respondenterna eftersom undervisningen blir 

på en för avancerad nivå. En respondent anser att hon ofta är osäker på vilken nivå hon ska 

lägga sig på i sin undervisning för att alla elever ska hänga med och förstå. Det är svårt att 

undervisa utifrån båda läroplanerna samtidigt.  

Svårt att förstå vad man ska lägga sig på för nivå tycker jag. I och med att man har 

högpresterande elever också. Kontrasterna är ju stora även i halvklass. (Grundskollärare årskurs 

tre-sex) 

Det begreppet lärde han sig aldrig trots att vi tillsammans jag specialläraren och eleven 

försökte. Han kopplade bara inte. Det är så man skäms att säga det men jag var irriterad över att 

han inte förstod. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Det är svårt att undervisa från båda läroplanerna samtidigt. Är man bara i särskolan kan man ju 

lägga upp undervisningen på ett annat sätt. Men här ska du få ihop både, det är svårt. 

(Grundskollärare årskurs fyra) 

Enligt några respondenter är ett hinder som blir synligt i inkluderande undervisningspraktiker 

att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bete sig störande på lektioner eller vara 

utåtagerande. Då kan de andra eleverna bli irriterade och även känna rädsla. 

Eleven kan bli ett störmoment eftersom hon hela tiden kommenterar de andra eleverna. De 

andra eleverna blir väldigt irriterade och det är ju inte bra. (Grundskollärare årskurs tre) 

7.6 Analys 

Under denna rubrik analyseras respondenternas svar. Med utgångspunkt ifrån studiens syfte och 

teoretiska ansats, synliggörs hur de tre specialpedagogiska perspektiven framträder i 

respondenternas arbete för inkluderande undervisningspraktiker. Analyskapitlet delas upp med 

utgångspunkt ifrån de tre specialpedagogiska perspektiven.  

7.6.1 Det kategoriska perspektivet 
Under denna rubrik görs en analys av hur det kategoriska perspektivet blir synligt i 

respondenternas arbete för inkluderande undervisningspraktiker. 

Samtliga respondenter använder sig av bildstöd, personliga scheman och anpassat 

arbetsmaterial. Flera av respondenterna anser att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

har behov av denna stöttning på grund av sin diagnos. Samtliga respondenter kompenserar 

elevernas för deras intellektuella funktionsnedsättning när de anpassar undervisningen till den 

nivå som eleverna befinner sig på.  

När eleven har en utvecklingsstörning på papperet kan jag tala om det här förmår jag inte utan 

stöd, då har jag chansen att nå fram och lyckas. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 
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Nu har vi fått papper på att det ligger nån form av begåvningshandikapp bakom. Där har du min 

kritik, det har tagit tre år. Hur ska vi bemöta honom under tiden? Det kan inte ses rättvist mot 

barnet och inte mot lärarna heller. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Jag tycker inte att skolan tar sitt uppdrag på allvar när det gäller utredningar av barnen. Gäller 

det en ADHD diagnos, då är inte alltid en utredning nödvändig om det inte är bra för barnet 

själv. Men är det elever som man ser att de har det jättesvårt då ligger det så mycket press på 

oss att vi ska anpassa, anpassningar är det nya nu känns det som. Det gör att tiden går, ungarna 

kommer inte framåt och vi kan inte bemöta dem rätt. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Flera av respondenterna anser att det är deras roll att hjälpa eleverna att fungera socialt eftersom 

de anser att elever med intellektuell funktionsnedsättning ofta har nedsatt social förmåga. 

Genom att finnas nära och stötta till exempel på rasterna så kompenserar de elever med 

intellektuell funktionsnedsättning för deras ofta bristande sociala förmåga 

Sociala förmågan kan variera. De måste få det som passar just dom. Då ska det finnas en 

utbildad specialpedagog som vet att den här eleven kan vi inte släppa ut själv på rasten, den här 

måste ha nån med sig. Den här klarar en stund själv. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Samtliga respondenter är av den åsikten att elever med intellektuell funktionsnedsättning har 

behov av att gå undan och vila sig ifrån den stora gruppen. Detta beror enligt respondenterna 

på elevernas diagnos intellektuell funktionsnedsättning. Respondenterna kompenserar då dessa 

elever genom att ge dem möjlighet att få sin undervisning delvis enskilt eller i en mindre grupp.  

Samtidigt är det viktigt att när hon inte känner att hon orkar, det är lite måndagssjuka, det är lite 

jobbigt att komma till skolan på måndagar, så vet hon att jag finns där. Vi har mentorstid och 

hon kan hänga på mig första lektionen. Sen så kan hon gå tillbaka till klassen och det brukar 

funka. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Rektorn tycker att de ska vara med så mycket som möjligt, plus föräldratryck. Vi har ju elever 

som kanske inte skulle vara här fast föräldrarna vill. Ja det är ju vårt ansvar, men det är ju 

nästan som att ha en förskoleklass och en trea. Hur lätt är det att lägga sig på en lämplig nivå? 

(Grundskollärare årskurs tre) 

7.6.2 Det kritiska perspektivet 
Under denna rubrik görs analys av hur det kritiska perspektivet blir synligt i respondenternas 

arbete för inkluderande undervisningspraktiker. 

Flera respondenter bekräftar att det är skolans ansvar att göra anpassningar för att se till att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning når sina mål. De menar också att det är deras 

ansvar att hitta material och göra undervisningen tillgänglig för alla elever oavsett svårigheter. 

Samtliga respondenter använder sig av bildstöd, personliga scheman samt passat arbetsmaterial, 

samt att det finns elevassistenter anställda på några av skolorna för att stötta elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. En respondent berättar att hon fått en till grundskollärare 

med i klassen eftersom hon hade flera elever med intellektuell funktionsnedsättning integrerade 

i sin klass. Flera av respondenterna menar att det är skolans uppdrag att anpassa undervisningen 

utifrån den enskilde elevens behov. En respondent nämner begreppet ”en skola för alla”.  

Ramarna ska vara tydligt men det ska kunna anpassas i det ordinarie arbetet. Det ska finnas 

olika sätt att lösa en uppgift. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 
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Jag anpassar det man gör så att alla klarar av att göra uppgiften på sin nivå och alla gör olika. I 

klassrummet behöver alla inte jobba med samma sak, eller med samma sak fast på olika nivå. 

(Grundskollärare årskurs fyra) 

Vi strävar hela tiden efter att hitta sätt att integrera elever i undervisning. Vi känner att vi inte 

kan tillgodose alla elever i deras verksamhet. Vissa behöver större utmaningar och då är det 

viktigt att alla får det. En skola för alla. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Två respondenter poängterar vikten av att ha en stöttande skolledning. De menar också att det 

är skolledningens uppdrag att se till att samarbetet mellan grundskollärare, grundsärskolelärare, 

speciallärare och specialpedagog fungerar. Det är också skolledningen uppdrag att se till att det 

finns rum i organisationen för att träffas och diskutera hur arbetet med inkluderande 

undervisningspraktiker ska läggas upp. De respondenter som anser att de har en stöttande 

skolledning upplever att möjligheten till samarbete mellan dessa professioner finns på deras 

skolor. En respondent påpekar att det är rektorns uppdrag att se till att mötestider finns 

förutbestämda i kalendariet där lärare från grundskolan och grundsärskolan kan mötas.   

Viktigt att man organiserar för undervisningen på skolan och att skolledningen är intresserad av 

att det här ska fungera och att man ger möjligheter schematekniskt att samverka. 

(Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Överlag är vi duktiga att anpassa och ser till elevens behov. Vi utgår ifrån att det är skolans 

uppdrag att anpassa undervisningen. (Grundskollärare årskurs fyra) 

7.6.3 Dilemmaperspektivet 
Under denna rubrik görs en analys av hur dilemmaperspektivet blir synligt i respondenternas 

arbete för inkluderande undervisningspraktiker. 

Flera respondenter är av den åsikten att det är skolans ansvar att anpassa undervisningen på så 

sätt att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan delta i undervisningen. De anser dock 

att det är svårt att lägga undervisningen på en lämplig nivå.  

Vi har begränsade möjligheter att anpassa de mer teoretiska delarna för en nivå som passar den 

här eleven. Eleven får följa med i det innehållet som passar grundskolan och hittills har vi inte 

hittat ett bra sätt där han ska få möjlighet att inte bara medverka utan att också delta. 

(Grundskollärare årskurs sju-nio) 

En respondent menar att de kompenserar med anpassningar i undervisningen vilket är skolans 

ansvar. Om undervisningen inte fungerar för elever med intellektuell funktionsnedsättning trots 

anpassningarna är det skolans fel att eleverna misslyckas. Två respondenter menar att de måste 

utgå ifrån läroplanen i grundskolan. Då kan de inte lägga undervisningen på en allt för låg nivå. 

Dessa respondenter tycker att det är ett dilemma att undervisa utifrån två olika läroplaner 

samtidigt. ..  

Vi kompenserar med anpassningar, det är skolans ansvar. Funkar det inte så är det skolans fel. 

(Grundskollärare årskurs sju-nio) 

Flera respondenter upplever att de har krav på sig att anpassa undervisningen både från rektorer 

och vårdnadshavare samtidigt som de inte tillgång till de resurser som behövs. Ofta saknas det 

resurser både i form av personal samt lokaler där elever med intellektuell funktionsnedsättning 

kan gå undan och sätta sig vid behov. En respondent nämner att hon hela tiden strävar efter att 
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hitta sätt för att göra alla elever delaktiga i undervisningen. Hon känner ofta att hon inte kan 

tillgodose alla elevers behov vilket hon ser som ett stort dilemma.  

Vi är duktiga att se våra elevers behov, tyvärr har vi inte lokaler som lever upp till det. Vi kan se 

vad en elev behöver men lokalmässigt klarar vi inte av att uppfylla det. (Grundskollärare 

årskurs fyra) 

En respondent menar att elevernas kunskapsutveckling beror på grundskollärarens 

engagemang. Det blir då ett dilemma när en del grundskollärare inte lägger ner tid och energi 

på elever med intellektuell funktionsnedsättning utan låter dem flyta med och få godkänt. 

Ett dilemma är att om du är en slö lärare kan du låta de här eleverna flyta med och de får 

godkänt. Lägger du tid och kraft på dem kan de nå jättelångt men då slukar det energi. Det är ju 

läraren det hänger på. (Grundskollärare årskurs sju-nio) 

7.7 Sammanfattning 

I resultatet av studien syns samtliga specialpedagogiska perspektiv. Det perspektiv som är mest 

framträdande är det kategoriska perspektivet (Nilholm, 2012). Vilket bekräftas av 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) som menar att ett kategoriskt tänkande 

fortfarande är starkt inom skolans verksamhet. Det blir synligt när respondenterna lägger 

problemen hos eleven och beskriver hur de kompenserar eleverna socialt, pedagogiskt och 

fysisk för deras diagnos intellektuell funktionsnedsättning. Dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2007) har också en framträdande roll i resultatet, framförallt när respondenterna beskriver 

frustrationen som de brottas med i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv. Trots att de har 

ambitionen och viljan, saknar de kunskap och specialpedagogisk kompetens att framgångsrikt 

undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning integrerade i grundskoleklasser. Det 

kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) blir synligt när respondenterna beskriver att det är deras 

uppdrag att anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs behov. De nämner också 

begreppet ”en skola för alla”. 

Respondenterna samtalar om förutsättningar för inkludering socialt, pedagogiskt och fysiskt. 

De förutsättningar som flertalet nämner är: små grupper, delaktighet i klassen och acceptans av 

de andra eleverna. Elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver ha tillgång till 

anpassat material. Vid behov måste dessa elever ges möjlighet att få gå undan från gruppen för 

att sitta enskilt eller i en mindre grupp. Ett fungerande samarbete mellan speciallärare och 

grundskollärare är en förutsättning för att lyckas med ett framgångsrikt inkluderande arbete.  

Fokus i grundskollärarnas arbete utifrån ett inkluderande perspektiv var att eleverna känner sig 

delaktiga i gruppen och undervisningen. Fokus låg också på att få till ett fungerande samarbete 

mellan grundskollärare, lärare i grundsärskolan, speciallärare och specialpedagoger. 

Respondenterna fokuserar också på trygghet för eleverna, eftersom trygghet och 

kunskapsutveckling hör ihop. 

En av de möjligheter som synliggjordes i grundskollärarnas arbete utifrån ett inkluderande 

perspektiv, är att respondenterna hela tiden får utmana sitt tänk. De får också utveckla sin 

undervisning för att passa alla elever i klassen. Ytterligare en positiv möjlighet är att alla elever 

får lära sig om respekt och att visa hänsyn. Respondenterna ansåg att skolan ska spegla 

samhället i stort med sin variation av olika människor.  
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Det största hindret som respondenterna beskrev i arbete utifrån ett inkluderande perspektiv är, 

att respondenterna anser att de inte har tillräcklig kunskap att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Ytterligare hinder som presenterades är svårigheten att få en fungerande 

samplanering med lärarna från grundsärskolan och att undervisa utifrån två läroplaner 

samtidigt. Grundskollärarna upplevde även att det var svårt att övervinna glappet både socialt 

och pedagogiskt, mellan elever med intellektuell funktionsnedsättning och resten av eleverna.  

8 Diskussion 

Detta kapitel innehåller metoddiskussion samt resultatdiskussion. Resultatdiskussionen förs 

med utgångspunkt ifrån studiens syfte och frågeställningar och innehåller tidigare forskning 

som presenteras i studien. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt, det kategoriska 

perspektivet (Nilholm, 2012), det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) och dilemma 

perspektivet (Nilholm, 2007) görs en analys av resultatet.  

8.1 Metoddiskussion 

Den metod som användes i studien var den kvalitativa forskningsintervjun. Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) beskriver kvalitativa forskningsintervjuer som en effektiv metod för att på 

kort tid ge kunskap om det fenomen man vill forska om. Den kvalitativa forskningsintervjun 

valdes eftersom den ger kunskap om respondenternas upplevelser av ett fenomen. Det var 

respondenternas upplevelser av arbetet för inkluderande undervisningspraktiker som skulle 

synliggöras i intervjuerna. När forskningsintervjuer valdes som metod fanns funderingar på om 

fokusgruppsintervjuer skulle genomföras. Denna metod valdes dock bort eftersom risken att 

respondenterna påverkar varandras svar kändes stor och enskilda intervjuer valdes istället. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att en av forskningsintervjuns svagheter är att 

den ger en begränsad bild av ett fenomen. Om det hade funnits mer tid till förfogande hade 

observationer varit ett bra komplement till intervjuerna. En fördel med att göra observationer i 

den miljö där respondenten verkar är att forskaren får en förståelse för de miljöer 

respondenterna berättar om. Videoobservationer hade varit en användbar observationsmetod 

eftersom dessa inspelade sekvenser synliggör omständigheter som en klassrumsobservation inte 

alltid uppmärksammar (Lalander, 2015). Då kunde respondenternas utsagor bekräftas i det 

praktiska inkluderingsarbetet i klassrummet. 

När det empiriska materialet ifrån forskningsintervjuerna analyserades framträdde likheter i 

respondenternas svar. Dessa svar kunde ha använts i en enkätundersökning där respondenterna 

får gradera sina svar på en variabelskala (Lantz, 2014). Fördelen med en enkätundersökning är 

att den ger ett större empiriskt material, som utgår ifrån standardiserade mätningar av 

respondenternas åsikter. Respondenterna påverkas inte heller av personen som intervjuar. 

Resultatet från en enkätundersökning kan ofta generaliseras till en större population. En 

enkätundersökning är dock en tidskrävande metod med stort bortfall där det inte heller finns 

någon möjlighet att förtydliga, eller ställa följdfrågor utifrån de svar respondenten ger (Lantz, 

2014). Med hänsyn till den begränsade tid som fanns för att genomföra studien valdes metoden 

därför bort. Hade det funnits mer tid till förfogande hade det varit intressant att se om resultatet 

från intervjuerna hade kunnat generaliserats i en större population genom en enkätundersökning 

baserat på respondenternas svar. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder i några 

grundskollärares utsagor om arbetet med att skapa inkluderande undervisningspraktiker för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. I studien söktes efter svar på forskningsfrågorna:  

- På vilket sätt framträder de olika specialpedagogiska perspektiven i respondentens 

utsagor?  

- Vilka förutsättningar för inkludering socialt, pedagogiskt och fysiskt synliggörs i 

respondentens utsagor? 

- Var ligger fokus i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv enligt respondenternas 

utsagor? 

- Vilka möjligheter och hinder i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv framträder i 

respondentens utsagor? 

Kapitlet inleds med att tydliggöra vad begreppet inkludering har för betydelse för 

respondenterna. Detta är viktigt för att få en förståelse för vad respondenterna menar när de 

pratar om inkludering och inkluderande undervisningspraktiker. I resultatdiskussionen 

redovisas också om ålder hos respondenterna påverkade deras syn på integrering. 

Resultatdiskussionen delas upp utifrån de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018, 

Figur 1) för att göra texten överskådlig. De tre hörnen är social miljö, pedagogisk miljö och 

fysisk miljö. Under varje rubrik diskuteras respondenternas fokus, förutsättningar, möjligheter, 

hinder, samt vilka specialpedagogiska perspektiv som framträder. 

8.2.1 Betydelse av begreppet inkludering samt syn på integrering 
Nilholm och Alm (2010) menar att begreppet inkludering ofta felaktigt handlar om att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning har sin fysiska placering i en grundskoleklass. Denna 

fysiska placering innebär snarare att eleven är integrerad. Nilholm och Göransson (2017) 

poängterar därför att det är viktigt att definiera vilken betydelse som läggs i begreppet 

inkludering. Med utgångspunkt av denna kunskap görs en begreppsanalys. Sedan följer 

diskussionen om förutsättningar, fokus, möjligheter, hinder samt specialpedagogiska perspektiv 

som synliggörs i grundskollärares arbete för inkluderande undervisningspraktiker. Under 

intervjuerna tillfrågades respondenterna vilken betydelse begreppet inkludering har för dem i 

undervisningen av elever med intellektuell funktionsnedsättning. Denna analys är viktig för att 

få en förståelse för om respondenterna pratade om inkludering eller integrering.  

Resultatet visade att samtliga respondenter hade relativt likartad syn på begreppet inkludering. 

Respondenterna menade att begreppet inkludering har den betydelsen att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning känner att de är en del av en gemenskap. Att de finns med i 

grundskoleklassen och känner acceptans och delaktighet. En respondent uttryckte:   

” inkludering innebär att de ska vara med så mycket som möjligt tillsammans med de andra på 

sina villkor.” Respondenterna menade också att undervisningen måste vara tillgänglig och att 

samtligt elever får arbeta med material som är anpassat utifrån deras behov. Aspeflo (2015) 

menar att när skolan har en inkluderande undervisning möts eleverna av lärare som har hittat 

strategier och metoder som fungerar i mötet med eleverna.  

Samtliga respondenter ansåg att inkluderande undervisning inte innebär att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning måste befinna sig i samma klassrum som de andra eleverna 
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hela tiden. Det måste finnas möjligheter att låta elever med intellektuell funktionsnedsättning 

gå ut ifrån klassrummet om de behöver det. Det innebär inte att exkludera dessa elever utan 

snarare att utgå ifrån deras individuella behov. Man måste alltid måste utgå ifrån den enskilde 

elevens behov och att alla elever inte passar i en stor grupp. En respondent poängterade ”eleven 

kan faktiskt exkluderas genom att vara i grupp” Respondenten menar vidare ”det är eleven vi 

ska utgå ifrån inte vad vi andra runt omkring tycker är inkludering, så tänker om begreppet”. 

Respondenterna ansåg att elever med intellektuell funktionsnedsättning måste vara delaktiga 

socialt, pedagogiskt och fysiskt för att undervisningen ska kallas inkluderande. En respondent 

pratar om inkludering och menar att det är: ”när de kan vara med i sin klass kan jag känna, att 

de har annat material men att de ändå kan vara med i sin klass”. 

Studiens resultat bekräftar glädjande att det som Vaz et al. beskriver om äldre grundskollärares 

inställning till integrering inte stämmer hos de respondenter som intervjuats. En av de äldsta 

respondenterna uttrycker ”jättepositivt att dessa elever finns med, de berikar ju hela klassen 

som får lära sig att ta hänsyn, vilket är väldigt nyttigt för många barn”. En annan av de äldre 

respondenterna menar ” det är roligt när de lyckas, det är ju det man jobbar för de ska må bra 

och lyckas”. 

8.2.2 Fokus på sociala förutsättningar, möjligheter, hinder samt 

specialpedagogiska perspektiv 
Resultatet av studien visade att kamratrelationer är viktiga för att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga. Detta stöds av Aspeflo (2015) som poängterar att 

elever behöver uppleva att de är viktiga och behövs. Det är också viktigt för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning att får vara med och leka på raster och känna att de är med i 

gemenskapen. En respondent berättade att de ständigt förde en dialog med eleverna om att alla 

får vara med och leka i skolan. Hon samtalar med eleverna om att ” i skolan får alla vara med 

och vi är snälla mot varandra”. Hon upplevde att detta hade bidragit till att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning kände sig trygga och vågade fråga kamrater om hjälp eller 

om de fick vara med och leka. Detta bekräftar Foloştină et al. (2014) och Avcıoğlus (2017), som 

i sina studier påpekar att grundskollärare upplever elever med intellektuell funktionsnedsättning 

som socialt accepterade. En respondent bekräftar den sociala delaktigheten genom att poängtera 

att elever med intellektuell funktionsnedsättning ”finns med andra, det ger både dem och andra 

jättemycket”. Hon anser att hennes elever är socialt delaktiga. Detta styrks också i Nilholm och 

Alms (2010) studie, där de med hjälp av sociogram och frågeformulär fått resultatet att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning känner sig socialt delaktiga. Å andra sidan visar Nilholm 

och Alms studie också att elever med intellektuell funktionsnedsättning mindre ofta väljs som 

lekkamrater. Här skiljer sig elevernas uppfattning om sin sociala delaktighet ifrån det som 

studien visar, att de mindre ofta väljs som lekkamrater. Man kan fundera på vad detta resultat 

beror på. En tanke är att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ha ett behov av att 

vara själva en stund på rasten, vilket bekräftas av respondenterna. På grund av detta behov 

upplever de kanske inte att de väljs bort?  

Szekeres (2014) menar att det är viktigt att träna elever med intellektuell funktionsnedsättning 

i social kompetens för att öka deras chanser till att få kamratrelationer. För att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig socialt delaktiga ligger ett stort ansvar ligger 

på grundskollärarna att se till att det fungerar. Detta stöds av studiens resultat, där en respondent 

berättade att en vuxen ibland måste finnas med på rasterna för att stödja elever med intellektuell 
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funktionsnedsättning i det sociala samspelet. Flera respondenter menade att de lägger stort 

fokus på att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga i 

grundskoleklassen. Detta fokus på delaktighet stöds av Crouch et al. (2014) som påvisar vikten 

av att grundskolläraren är stöttande och förstående. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver grundskollärare som de kan lita på, som förstår dem och 

respekterar dem. Crouch et al. menar att om grundskolläraren märker att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning inte verkar känna en tillhörighet i klassen bör han eller hon i 

första hand titta på sin egen relation till eleven. Grundskollärare har en viktig roll att stötta 

elever med intellektuell funktionsnedsättning i deras relationsskapande. Glädjande så hade flera 

respondenter förståelse för hur betydelsefulla de är i arbetet för att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ska känna sig socialt delaktiga. 

Ett hinder som visade sig i studien är att respondenterna upplevde att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning kunde bete sig störande på lektioner eller vara utåtagerande. Då finns 

risken att de andra eleverna kan bli irriterade och även känna rädsla. Detta styrks av Nilholm 

och Alm (2010) som menar att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan uppvisa 

avvikande karaktärsdrag som kan upplevas som problematiska. Ytterligare att hinder som 

respondenterna nämnde var att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan befinna sig i 

en mentalt lägre ålder än de andra eleverna i klassen. Då är det svårare att få med dem i 

gemenskapen samt att de andra eleverna inte ser dem som en del av klassen. En respondent 

uttryckte ” ibland är det svårt med den mentala skillnaden”. 

Samtidigt visade resultatet glädjande att respondenterna ansåg att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning berikar klassen genom att visa att alla människor är olika. En respondent 

nämnde att: ”skolan speglar samhället med sin variation av människor”. Samtliga respondenter 

ansåg att när elever med intellektuell funktionsnedsättning fanns med naturligt i klassen lärde 

sig alla elever att visa hänsyn och respekt. Detta bekräftas av det som Crouch et al. (2014) 

påpekar, att det är viktigt med grundskollärare som respekterar elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Den sociala samvaron fungerade bättre om elever med intellektuell 

funktionsnedsättning fanns integrerade i grundskoleklassen. Då kunde de interagera med de 

andra eleverna på ett naturligt sätt. Detta styrks av Szekeres (2014) som menar att elever som 

är integrerade fullt ut lättare accepteras av sina klasskamrater. Här är det viktigt att tänka på det 

som Crouch et al. (2014) påpekar, att vara integrerad i en grundskoleklass kan vara stressande 

för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det blir ett dilemma när eleven har ett behov 

av att gå undan klassen, för när eleven går undan ifrån klassen försvåras en social delaktighet. 

Här är det dock viktigt med lyhörda grundskollärare som strävar efter att eleven ska vara socialt 

delaktig utifrån sina förutsättningar.  

Persson och Persson (2012) påpekar att barn och unga som gått i en skola där olikheter ses som 

en tillgång kan bidra till ett samhälle där respekt för olikheter är naturligt. Detta bekräftas i 

studien och en respondent uttrycker ” vi är en salig blandning av människor vilket är jätteviktigt 

för eleverna att få med sig”. En respondent beskriver att hon ”ser på hela gruppen vinsten med 

mångfald, att ha en elev som inte fungerar som de andra” Hon berättar också att hon ”ser en 

större acceptans hos de här eleverna gentemot alla elever på skolan”. Detta ger hopp för 

framtiden i arbetet mot en skola för alla. Carlbeck-kommittén beskriver:  

En långsiktig vision för den svenska skolan är att den ska utvecklas till en skola för alla där 

barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov. (SOU 

2004:98 s.75) 



 

 

34 

 

I studiens resultat urskiljs tydligt samtliga tre perspektiv på specialpedagogik även om det 

kategoriska perspektivet var aningen mer framträdande. Respondenterna nämnde ofta elevernas 

diagnos som bärare av problemet. Respondenterna stöttade elever med intellektuell 

funktionsnedsättning för deras bristande sociala förmåga, vilken de ansåg beror på att eleverna 

har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Vikten av denna stöttning bekräftas av Crouch 

et al. (2014) som i sin studie poängterar vilken betydelsefull roll grundskollärare har för den 

sociala aspekten när de stöttar dessa sårbara elever. 

Det kritiska perspektivet kunde också skönjas eftersom flera respondenter ansåg att det är deras 

uppdrag att se till att elever med intellektuell funktionsnedsättning känner sig socialt delaktiga. 

Detta kan kopplas till det Avcıoğlu (2017) beskriver att grundskollärares förhållningssätt 

gentemot elever med intellektuell funktionsnedsättning påverkar andra elevers acceptans. Detta 

bekräftas även i studien. En respondent uttrycker ” jag är glad att vi har grundsärskolan här, det 

är roligt att möta de här barnen, de är ju helt underbara och ger så mycket till skolan”. Med det 

förhållningssättet gentemot elever med intellektuell funktionsnedsättning ökar de andra 

elevernas acceptans. Detta faktum stöds av det som en respondent beskriver ” jag ser en större 

acceptans hos de här eleverna gentemot alla elever på skolan”. 

Samtidigt fanns ett dilemmaperspektiv. Elever med intellektuell funktionsnedsättning kunde i 

vissa fall bete sig störande och vara utåtagerande. Då är det svårare att bli accepterad av 

klasskamraterna. Kamraterna kunde också känna rädsla. Detta bekräftas av Szekeres (2014) 

som påpekar att det krävs att en vuxen är med och kompenserar för bristande social förmåga. 

Detta dilemma blir också synligt i studien, en respondent beskriver ” eleven kan bli ett 

störmoment eftersom hon hela tiden kommenterar de andra eleverna. De andra eleverna blir 

väldigt irriterade”. En respondent beskriver så bra ”man har ju ett ansvar, det finns ju andra 

elever när man läser integrerat, de ser det här beteendet och han fick höra det efteråt, det var 

inte roligt”. I detta sociala arbete är det viktigt att ha relationskompetens vilket Aspelin (2017) 

poängterar är ett begrepp som används i Skandinavien för att definiera grundskollärarens 

förmåga att skapa och utveckla goda relationer.  

 

8.2.3 Fokus på pedagogiska förutsättningar, möjligheter, hinder 

samt specialpedagogiska perspektiv 
Ett intressant resultat som visade sig i studien var att flera av respondenterna berättade att de 

hela tiden får utmana sitt tänk och att de ständigt utvecklade sin undervisning för att passa alla 

elever som ingår i klassen. Detta att respondenterna anpassar sin undervisning stöds av 

Cameron (2014) som menar att grundskollärare har en medvetenhet om det behov av 

specialpedagogiskt stöd som elever med intellektuell funktionsnedsättning har, samt att 

grundskollärarna anpassar undervisningen utifrån detta behov. 

Studien visade också att respondenterna ansåg att det är viktigt att grundskollärarna får en 

regelbunden stöttning av speciallärare och specialpedagoger. Grundskollärare måste få kunskap 

om hur de bör lägga upp undervisningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning. I 

samverkan med speciallärare och specialpedagog kan grundskollärarna få stöd och tips på vilket 

material elever med intellektuell funktionsnedsättning kan arbeta med. Några respondenter 

berättade att de fick hjälp och stöd från grundsärskolan med anpassat material. En respondent 

uttrycker” har man ett bra samarbete med de som är speciallärare ser jag inga hinder för att 

lyckas”.  Detta bekräftas av Vaz et al. (2015) som menar att en förutsättning för en lyckad 
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inkluderande undervisning är att grundskollärarna har kunskap om hur undervisningen ska gå 

till i. Denna specialpedagogiska kunskap kan specialläraren bidra med. Då är det viktigt att 

speciallärare tar reda på vilken kunskap grundskollärarna saknar.  

Ett nedslående resultat som visade sig både i studien och i forskningsöversikten var att en 

majoritet av respondenterna ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper för att undervisa elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Några av respondenterna ansåg att de saknade den 

praktiska metodiken för att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. En 

respondent uttryckte ” jag har inte överhuvudtaget tillräcklig kunskap för att undervisa elever 

från särskolan”. Detta nedslående resultat bekräftar dessvärre det som Skolverkets 

lägesbedömning (Skolverket, 2017) påpekar att skolan har svårt att anpassa stödinsatserna efter 

varje enskild elevs behov. Samtidigt visar Nilholm och Alms (2010) studie att eleverna känner 

sig delaktiga i lärandet som sker i klassen. Detta resultat förvånar inte. I skolan möter 

specialläraren ofta grundskollärare som upplever att de saknar specialpedagogisk kompetens 

att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning i sina grundskoleklasser. Detta 

bekräftas av grundskollärarna i studien, som uttrycker att de har ett stort behov av att öka sin 

specialpedagogiska kompetens. I resultatet framträder ett stort utvecklingsområde i den svenska 

grundskolan. 

Samtliga respondenter upplevde att det var svårt att få till en fungerande samplanering med 

lärarna från grundsärskolan. Att grundskollärarna har behov av specialpedagogisk kunskap 

bekräftas av Marin (2014) som beskriver att grundskollärarna känner ett behov av få kunskap 

om hur arbetet för inkluderande undervisningspraktiker ska gå till. Denna kunskap krävs för att 

klara av den mångfacetterade uppgiften att undervisa i en inkluderande miljö. Detta bekräftas 

av Yadav et al. (2015) som menar att grundskollärare som saknar specialpedagogisk kompetens 

måste få möjlighet att lära sig mer. Detta behov visar sig tydligt i studien när en respondent 

uttrycker ” skulle någon ställa den raka frågan är du behörig för det här, nej inte ens nära”. 

Malki et al. (2018) påpekar att det föreligger en stor risk i att grundskollärarna saknar kunskap 

om inkluderande undervisning. Denna avsaknad av specialpedagogisk kunskap kan leda till 

misslyckanden i arbetet med inkluderande undervisningspraktiker. En förutsättning för att 

arbetet för inkluderande undervisningspraktiker ska fungera är enligt en respondent ” ett 

extremt bra samarbete mellan specialläraren och den som har hand om eleven, man behöver 

den guidningen som vanlig lärare”. Här lyfter respondenten en oerhört viktig aspekt i arbetet 

för att skapa inkluderande undervisningspraktiker. 

Ett genomgående dilemma i studien är att samtliga grundskollärare uttrycker att de saknar 

kunskap att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning integrerat i sina 

grundskoleklasser. De efterfrågar också specialpedagogiskt stöd ifrån speciallärare och 

specialpedagoger vilket tyvärr inte fungerar optimalt på respondenternas skolor. En respondent 

menar: ” lärare som inte vet, inte kan kommer att misslyckas, har man ett bra samarbete med 

de som är speciallärare ser jag inga hinder för att lyckas”. Detta bekräftar det som blir synligt i 

forskningsöversikten där flertalet studier visar att grundskollärare upplever att de saknar 

specialpedagogisk kompetens att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning (Vaz 

et al., 2015; Marin, 2014; MacFarlane et al., 2013; Yadav et al., 2015; Malki et al., 2018;  

Alquraini, 2012; Monsen et al., 2014). Ett nedslående resultat eftersom en grundförutsättning 

för att lyckas med att skapa inkluderande undervisningspraktiker, är att grundskollärarna har 

den specialpedagogiska kunskap som krävs för att klara av uppgiften. 
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Respondenterna nämnde även olika typer av material som de ansåg utgöra positiva 

förutsättningar för det pedagogiska arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Respondenterna berättade om konkret tydligt material och personliga scheman som tydliggör 

skoldagen, De nämnde även hjälpmedel som bildstöd och Ipad. I studien utförd av Nilholm och 

Alm (2010) använder sig grundskollärare av olika strategier för att stötta elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Nilholm och Alm menar att grundskollärarna ger eleverna 

enskilda instruktioner. Eleverna får också en tydlig planering av skoldagen och vad som 

förväntas av dem. Studien av Cameron (2014) visar dock ett annat resultat. Camreon beskriver 

att elever med intellektuell funktionsnedsättning sällan får grundskollärarens uppmärksamhet 

under helklass lektioner. Eleverna blir också pedagogiskt exkluderade och ett typiskt exempel 

är när dessa elever får arbeta med andra saker, till exempel en dator, medan resten av klassen 

har genomgång.  

Respondenterna ansåg också att det är viktigt att anpassa undervisningen och ge uppgifter på 

olika nivåer. En respondent berättade att när de arbetar med projekt är alla elevers uppgift lika 

viktiga även om de skiljer sig åt. En respondent uttryckte ” vi jobbar med grupparbeten där alla 

elever kan delta utifrån sina förutsättningar”. Då känner sig elever med intellektuell 

funktionsnedsättning pedagogiskt delaktiga vilket leder till att de utvecklas kunskapsmässigt. 

Aspeflo (2015) menar att höga förväntningar på elever är viktigt. Just det här med höga 

förväntningar uttryckte också en respondent när hon poängterade ” jag har högre förväntningar 

på eleven så han får kanske utmaningar som han inte får i sin ordinarie grupp”. Hon fortsätter 

”höga förväntningar på eleverna då lyfter vi deras nivå”.  

Flera respondenter berättade att en stor hjälp är extra resurser i form av personal i klassrummet. 

Detta bekräftas i studien av Yadav et al. (2015) som menar att grundskollärarna måste få 

resurser både i material och personal för att kunna möta elevernas varierade behov av särskilt 

stöd. 

Resultatet visade att flera respondenter upplevde svårigheter i att undervisa parallellt utifrån två 

läroplaner. Samt att de upplevde begränsade möjligheter i att anpassa de mer teoretiska delarna 

i ämnet till en nivå som passade eleverna med intellektuell funktionsnedsättning. 

Respondenterna menade också att ibland får elever med intellektuell funktionsnedsättning 

hänga med på undervisningen anpassad till grundskolan. En respondent berättar ” de teoretiska 

delarna funkar inte nåt bra, där är jag osäker på nivå, det ska jag erkänna”. Detta uttalande styrks 

av Cameron (2014) som i sin studie menar att den största utmaningen för många grundskollärare 

i dagens skola är att instruera en grupp med elever med vitt skilda behov. Enligt Cameron 

kämpar grundskollärare med dilemmat att fördela sin uppmärksamhet mellan elever i behov av 

särskilt stöd och resten av klassen för att försäkra sig om att hela klassen gör framsteg och 

utvecklas i sitt lärande. Trots detta visar Camerons studie att grundskollärarna har en 

medvetenhet om det specialpedagogiska stöd som krävs och att de anpassar sin undervisning 

utifrån elevernas behov. 

Samtliga tre specialpedagogiska perspektiv synliggjordes i resultatet även om det kategoriska 

perspektivet och dilemmaperspektivet var de specialpedagogiska perspektiv som framträdde 

mest.  

Det kategoriska perspektivet blev synligt när respondenterna berättade att de på grund av 

elevernas diagnos intellektuell funktionsnedsättning var tvungna att kompensera eleverna med 

olika former av hjälpmedel eller stödåtgärder. Samt att de ibland även har extra resurser i form 
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av personal i klassrummet eftersom de upplever att eleverna på grund av sin diagnos inte hänger 

med i undervisningen.  Yadav et al. (2015) bekräftar att grundskollärarna måste få resurser både 

i material och personal. Respondenterna kompenserade även elever med intellektuell 

funktionsnedsättningen genom att låta dem gå ifrån klassen när de hade behov av det. De 

undervisade också elever med intellektuell funktionsnedsättning enskilt eller i mindre grupper. 

Detta behov av enskild undervisning berodde enligt flera respondenter på att elever med 

diagnosen intellektuell funktionsnedsättning inte orkade vara i klassrummet hela tiden. 

Dilemmaperspektivet blir synligt när majoriteten av grundskollärare inte ansåg sig ha den 

kompetens som krävs för att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning trots att 

de är positivt inställda till inkluderande undervisningspraktiker. Detta dilemma visade sig också 

i forskningsöversikten. Vaz et al. (2015) menar att majoriteten av grundskollärarna uttrycker en 

oro över att de inte har tillräcklig utbildning och kompetens för att kunna möta alla elevers 

behov av stöd i klassrummet. Denna upptäckt är oerhört viktig eftersom denna brist på 

kompetens hos grundskollärarna leder till att arbetet för inkluderande undervisningspraktiker 

inte fungerar optimalt. Här är det viktigt att tänka på det som Marin (2014) och MacFarlane et 

al. (2013) påpekar, nämligen behovet av att beslutsfattarna börjar bygga upp 

utbildningsmöjligheter för grundskollärare. Då får grundskollärarna möjlighet att öka sin 

kompetens att undervisa i en inkluderande skola, en skola för alla. Först när den kunskapen 

finns hos grundskollärare får alla elever samma möjligheter att vara delaktiga i välfungerande 

inkluderande undervisningspraktiker. Det är rektor och skollednings uppdrag att se till att 

grundskollärarna får den utbildning som de efterfrågar.  

Ett visst inslag av det kritiska perspektivet syntes när respondenterna menade att det är deras 

uppdrag som lärare att anpassa undervisningen på så sätt att alla elever kan tillgodogöra sig 

undervisningen på bästa sätt. Detta uppdrag att anpassa undervisningen är dessutom en fråga 

som är högst aktuell i samhällsdebatten idag. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning, där 

hänsyn tas till deras olika behov (Skolverket, 2011). Ska utbildningen vara likvärdig måste den 

anpassas för varje enskild elev. 

8.2.4 Fokus på fysiska förutsättningar, möjligheter, hinder samt 

specialpedagogiska perspektiv 
Resultatet av studien visar att samtliga respondenter var eniga om att elever med intellektuell 

inte ska undervisas integrerat i en grundskoleklass hela tiden utan att de måste ha möjlighet att 

gå undan och få lugn och ro. Detta bekräftas av Crouch et al. (2014) som menar att vara 

integrerad i en grundskoleklass kan vara stressande för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Respondenterna poängterade att det är viktigt att vara lyhörd och ge 

elever med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet få gå undan till en trygg plats och vara 

ensamma eller i mindre grupper beroende på dagsform. En respondent uttryckte att det är en 

fördel om eleven har en assistent när han eller hon inte orkar mer samt att det gäller att vara 

lyhörd för om eleven behöver ta en paus från klassrummet. Detta stöds av det som en annan 

respondent poängterade: ” Det är eleven vi ska utgå ifrån”.  Skolverket (2017) beskriver i sin 

lägesrapport, att elevantalet i grundsärskolan ökar och av 10 000 elever 2016, var enbart ca 21 

% integrerade i grundskoleklass mer än hälften av sin tid i skolan. När man läser det kan man 

fundera över vad det beror på? Är det så att viljan faktiskt finns hos grundskollärare, men att 

kunskapen och erfarenheten säger att elever med intellektuell funktionsnedsättning har ett stort 

behov att få gå undan och få lugn och ro? Viljan att integrera elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i grundskoleklasser bekräftas när respondenterna påpekar att det är viktigt 
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att elever med intellektuell funktionsnedsättning finns mitt bland alla andra i klassen. Georgiadi 

et al. (2012) bekräftar hur viktigt det är att elever med intellektuell funktionsnedsättning finns 

integrerade i grundskoleklasser. Då tenderar de andra eleverna att vara mer accepterande 

gentemot dem. Även av Szekeres (2014) bekräftar att elever som är integrerade fullt ut lättare 

accepteras av sina klasskamrater. Här är det dock viktigt att ha i åtanke, för vems skull integreras 

elever med intellektuell funktionsnedsättning? En integrering måste alltid utgå ifrån elevens 

bästa. Denna tanke bekräftades i studien där samtliga respondenter hade en medvetenhet och 

ambition att arbeta utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Det som hindrade arbetet på 

flera skolor, var avsaknad av lokaler där elever vid behov kunde arbeta enskilt. Då krockar 

grundskollärarnas ambitioner med de fysiska förutsättningarna på skolorna.  

Respondenterna ansåg också att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan jobba med 

andra uppgifter i klassrummet för att vara delaktiga i samma fysiska miljö. En respondent 

menade att det är viktigt att se över hela den fysiska miljön för att säkerställa att alla elever har 

tillgång till alla lokaler. Nilholm och Alm (2010) har dock en annan syn på inkludering och 

menar att inkludering inte enbart handlar om en fysisk placering i samma klassrum. Denna syn 

på inkludering bekräftas av Persson och Persson (2012) som beskriver inkludering som att 

eleverna känner att de är en del av en helhet. Detta stärker åsikten om att eleven kan vara en del 

av en helhet även om han eller hon inte är i samma fysiska lokaler hela skoldagen. Nilholm och 

Alm (2010) belyser dilemmat med att många internationella studier använder begreppet 

inkludering när det i själva verket handlar om en fysisk integrering. En fysisk integrering 

innebär inte automatisk en inkludering och en respondent poängterar: ” Eleven kan faktiskt 

exkluderas genom att vara i grupp. Då måste vi kunna ta ut eleven och ha den där den passar”. 

Respondenten fortsätter: ”Det är eleven vi ska utgå ifrån inte vad vi andra runt omkring tycker 

är inkludering”. Dessa åsikter om inkludering är tänkvärda och speglar ett dilemma i arbetet 

med att skapa inkluderande undervisningspraktiker. Med utgångspunkt av resultatet i studien 

stärks övertygelsen om att alltid utgå ifrån den enskilde elevens behov. Det är ändå glädjande 

att se den förståelse som respondenterna visar gentemot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, trots att samtliga respondenter påtalar ett behov av ytterligare 

specialpedagogisk kunskap. 

Här blir det extra tydligt att dilemmaperspektivet är det perspektiv som dominerar. Samtliga 

respondenter hade som mål i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska finnas fysiskt placerade i en grundskoleklass. Dilemmat 

här blir dock att samtliga respondenter uttryckte att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning inte alltid orkar delta i undervisningen i helklass en hel skoldag. En del 

elever orkar inte alls delta i undervisning i helklass. Crouch et al. (2014) beskriver att många 

elever med intellektuell funktionsnedsättning påbörjar inkluderingsprocessen med att flytta från 

en mer segregerad skolform till en grundskoleklass, en fysisk integrering. Om elever inte orkar 

delta i undervisningen i helklass är det svårt att påbörja en inkluderingsprocess. Då skapas ett 

dilemma för grundskollärarna i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker. Aspelin (2017) 

påpekar vikten av att grundskollärarna besitter relationskompetens. Genom att samtala med 

eleven och skapa en relation kan grundskollärarna få en tydligare bild av dennes behov. När 

grundskollärarna får kunskap om de behov eleven med intellektuell funktionsnedsättning har 

kan de utgå ifrån det i inkluderingsprocessen. 

Det kritiska perspektivet blev synligt när respondenterna berättade att de var medvetna om att 

skolans uppdrag är att anpassa undervisningen så att alla elever har möjlighet att delta i 
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klassrummet. En respondent beskriver: ” Vi kompenserar med anpassningar, det är skolans 

ansvar”. Detta ansvar bekräftas av Skolverket (2011) som poängterar alla elevers rätt till en 

likvärdig utbildning, där hänsyn tas till deras olika behov. 

Även det kategoriska perspektivet blev synligt när flera respondenter beskrev hur de 

kompenserade elever med intellektuell funktionsnedsättning genom att ge dem möjlighet att 

sitta och arbete enskilt eller i mindre grupper. Respondenterna lade problemet på eleverna 

eftersom de ansåg att de inte klarade av att vara i klassrummet en hel dag. En respondent menar: 

” Eleverna behöver ha möjlighet att gå undan ibland, kanske i mindre grupper med en lärare 

som kan ge extra fokus till dem”. Detta behov av att arbeta enskilt måste grundskollärarna väga 

emot det som Szekeres (2014) poängterar i sin studie att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som är integrerade fullt ut i en grundskoleklass accepteras lättare av sina 

klasskamrater. Vilket behov ska styra? Studiens resultat bekräftar att skolan alltid måste utgå 

ifrån den enskilde elevens behov. En del elever med intellektuell funktionsnedsättning klarar 

av att ha hela sin skolgång integrerat i en grundskoleklass medan andra elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har ett större behov av att gå undan. En respondent förklarar behovet av 

avskildhet med att: ” Jag tror det är olika och beroende på funktionsnedsättning. Vissa elever 

kan vara en hel dag i klassrummet”. Här blir det tydligt att respondenten använder sig av ett 

kategoriskt perspektiv för att förklara elevens behov av enskild undervisning. 

9 Förslag på fortsatt forskning och slutord 

Detta kapitel innehåller förslag på hur ytterligare forskning kan se ut samt slutord. 

I studien framträder ett genomgående resultat. Detta resultatet var att samtliga respondenter i 

studien ansåg att de saknade kunskap och praktisk metodik för att undervisa elever med 

intellektuell funktionsnedsättning integrerade i sina grundskoleklasser. I vidare forskning kan 

därför ett intresse finnas av att undersöka mer specifikt vad för slags kunskap och metodik som 

respondenterna upplevde att de saknar i sin grundskollärarutbildning. Men även vilka 

specialpedagogiska kunskaper som de har ett behov av lära sig. Jag skulle vilja göra 

djupintervjuer med grundskollärare. Dessa djupintervjuer skulle ge en ökad kunskap om vilken 

specialpedagogisk kompetens de efterfrågar. Jag skulle också vilja ta reda på vad de behöver 

ha hjälp med av speciallärare i arbetet för inkluderande undervisningspraktiker. Har 

grundskollärarna ett behov av praktisk hjälp, till exempel att göra i ordning bildstöd eller 

dagsscheman? Har de ett behov av att lära sig tecken som stöd?  Behöver de få tips på 

hjälpmedel som de kan använda i undervisningen? Behöver de lära sig mer om olika 

funktionsnedsättningar? Vilken roll vill de att specialläraren ska ha i klassrummet? 

Denna vidare forskning kommer att vara till nytta för speciallärare. Framförallt för få kunskap 

om hur specialläraren kan stötta grundskollärare i arbetet för att skapa inkluderande 

undervisningspraktiker. Grundskollärarna uttryckte en önskan om att samarbetet mellan 

grundskollärare och speciallärare måste bli bättre. Denna önskan grundar sig i att 

grundskollärarna har ett stort behov av specialpedagogisk stöttning. De behöver få hjälp med 

hur de ska planera och anpassa undervisningen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Ett glädjande resultat för framtiden som visade sig i studien, var att samtliga respondenter såg 

positivt på att arbeta för att skapa inkluderande undervisningspraktiker. De hade ambitionen att 
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arbeta för att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska känna sig delaktiga och 

accepterade i grundskoleklassen. Detta positiva resultat kan på sikt leda till att fler elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har sin skolgång helt eller delvis i inkluderande 

undervisningspraktiker, istället för att enbart vara fysiskt integrerade. Först då handlar det om 

en skola för alla, en skola som kan erbjuda alla elever en likvärdig utbildning utifrån deras nivå. 

Denna vision om en skola för alla beskrivs av Carlbeck-kommittén: 

En långsiktig vision för den svenska skolan är att den ska utvecklas till en skola för alla där 

barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs därför att de har olika förutsättningar och behov. En 

viktig utgångspunkt för vårt uppdrag är att kvaliteten i utbildningen för barn, ungdomar och 

vuxna med utvecklingsstörning ska höjas och att kontakterna och samverkan mellan elever med 

och utan utvecklingsstörning ska öka och skolformerna närma sig varandra.  (SOU 2004:98 

s.75) 

Nilholm och Alm (2010) belyser i sin studie att när allt kommer omkring måste en inkludering 

ske med barnens bästa som utgångspunkt. Dessa tänkvärda ord får avsluta studien och de är 

viktiga att ha med sig i arbetet för att skapa inkluderande undervisningspraktiker. Arbetet för 

inkluderande undervisningspraktiker måste alltid utgå ifrån den enskilde elevens behov och 

förutsättningar. 
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Bilaga 1  

Missivbrev till rektorer och deltagare i studien 

Mitt namn är Helen Svedberg, jag studerar till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning på Karlstad Universitet och läser nu sista terminen. Jag ska skriva ett 

examensarbete med fokus på hur grundskollärare skapar inkluderande undervisningspraktiker 

för elever med intellektuell funktionsnedsättning i sina grundskoleklasser. Denna förfrågan 

om deltagande vänder sig till grundskollärare som undervisar elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som läser enligt grundsärskolans läroplan och som är helt eller delvis 

integrerade i en grundskoleklass. De frågeställningar jag arbetar utifrån är: 

 

- På vilket sätt framträder de olika specialpedagogiska perspektiven i respondentens 

utsagor?  

- Vilka förutsättningar för inkludering socialt, pedagogiskt och fysiskt synliggörs i 

respondentens utsagor? 

- Var ligger fokus i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv enligt respondenternas 

utsagor? 

- Vilka möjligheter och hinder i arbetet utifrån ett inkluderande perspektiv framträder i 

respondentens utsagor? 

 Studien kommer att genomföras i form av enskilda intervjuer, dessa intervjuer beräknas ta ca 

45-60 minuter. Vi bestämmer tillsammans tid och plats för intervjuerna. Jag kommer att spela 

in intervjuerna med hjälp av en diktafon och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Alla namn på personer och platser kommer att avidentifieras. All data kommer att förstöras så 

fort examensarbetet är godkänt. 

Att medverka i studien är helt frivillig och du kan när som helst under processen välja att avbryta 

utan någon förklaring. Karlstad 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 till dataskyddsombudet på Karlstad universitet är 

XXXXXXX. Telefon XXXXXXX. 

Den färdiga studien kommer finnas tillgänglig på Diva, http://www.diva-portal.org Vid frågor 

eller oklarheter hör gärna av dig till mig på telefon eller mail.  

Helen Svedberg: XXXXXXX Mail: XXXXXXX 

Handledare: XXXXXXX. Mail: XXXXXXX 

Tacksam för svar senast 28/2-19 till XXXXXXX 

Skriftligt samtycke överlämnas till mig innan vi påbörjar intervjun. 

Skriftligt samtycke: Jag har tagit del av information om studiens syfte och genomförande. Jag 

är införstådd med vad det innebär att delta och ger härmed mitt samtycke till detta.  

Jag frågar härmed om Du vill delta i denna studie: 

 

Datum: ……………….     Underskrift: ……………………………… 

  



 

 

45 

 

Bilaga 2  

Intervjuguide 

Kön 

Ålder 

Utbildning 

Hur länge har du undervisat? 

Nuvarande arbetsplats, skola och årskurs? 

Finns grundsärskola på skolan? 

Har du erfarenhet av att undervisa elever tillhörande grundsärskolan? 

I grundsärskolan? Integrerat i grundskoleklass? 

Har du elever från grundsärskolan integrerade i din grundskoleklass? 

Hur länge har du undervisat elever tillhörande grundsärskola integrerat i grundskoleklass? 

Anser du att du har tillräcklig utbildning/erfarenhet av att undervisa elever tillhörande 

grundsärskolan? 

Vad du hur läroplanen för grundsärskolan är utformad? 

Vem planerar lektionerna för de elever som tillhör grundsärskolan? 

Vad stöter du på för hinder, möjligheter i undervisningen av elever tillhörande grundsärskolan? 

Vad innebär ordet inkludering för dig? 

Hur sker en tillfredsställande inkludering socialt för elever tillhörande grundsärskolan? 

Vad finns för hinder-möjligheter 

Hur sker en tillfredsställande inkludering pedagogiskt för elever tillhörande grundsärskolan? 

Vad finns för hinder-möjligheter 

Hur sker en tillfredsställande inkludering fysiskt för elever tillhörande grundsärskolan? 

Vad finns för hinder-möjligheter 

Hur skapar du förutsättningar för att en inkludering (inkluderande undervisning) ska bli så 

lyckad som möjligt: 

Socialt? Pedagogiskt? Fysiskt? 

Vart ligger ditt största fokus i ditt arbete utifrån ett inkluderande perspektiv? 

Om du ser till de tre specialpedagogiska perspektiven (jag förklarar vilka de är och innebörden), 

vad ser du mest av i en inkluderande undervisning? 

Det kategoriska perspektivet? Det kritiska perspektivet? Dilemmaperspektivet? 

Finns det något annat viktigt som du vill skicka med mig? 



 

 

 

 


