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Abstract 
The purpose of the study is to describe the perspectives of some teachers´ on what affects 

students in special schools by being included into regular schools.  

The method used to collect the data has been that of the qualitative research interview. The 

study is based on seven interviews with teachers at special schools and teachers at regular 

schools who work with students with intellectual disabilities that are completely or partly 

included in the regular schools.  

The theoretical basis for the study is Nilholm´s (2007) description of three perspectives on 

special education, the compensatory perspective, the critical perspective and the dilemma 

perspective. 

The result of the study shows that there are multiple factors affecting the inclusion of students 

with intellectual disabilities in the regularly schools. The factors emerged in this study are: the 

school organization, the impact of teachers, such as their attitudes towards and knowledge of 

the practice of inclusion, the development of social and cognitive skills of the students, as 

well as the students’ expressions of affection. The results of the study show both possibilities 

and obstacles for including students with learning disabilities, but the obstacles are greater. 

The conclusion to be drawn from this study is that there exist great possibilities for the 

development of inclusion of students with intellectual disabilities in the regular school. The 

development is necessary on all levels of the school system in order to create the conditions 

for successful inclusion. In this process there will be a demand for special education teachers 

who are able to assess the individual needs of these students. 
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Sammanfattning 
Syftet med studien är att beskriva några lärares perspektiv på vad som påverkar 

grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.  

För att samla in data till studien har den kvalitativa forskningsintervjun använts som metod. 

Studien bygger på sju intervjuer med grundsärskolelärare och grundskollärare som undervisar 

grundsärskoleelever som är helt eller delvis inkluderade i grundskolan.  

Den teoretiska utgångspunkten för studien är Nilholms (2007) beskrivning av tre perspektiv 

på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 

dilemmaperspektivet. 

Resultatet av studien visar att det finns flera faktorer som påverkar grundsärskoleelevers 

inkludering i grundskolan. De faktorer som framträder i studien är organisatoriska faktorer, 

lärares påverkansfaktorer, såsom deras attityder och kunskaper om inkludering, elevers 

sociala utveckling och kunskapsutveckling, samt elevers uttryck för påverkan av 

inkluderingen. I resultatet synliggörs att det finns både möjligheter och svårigheter för 

eleverna att vara inkluderade, men svårigheterna är övervägande. 

Den slutsats som kan dras av studien är att det finns stora utvecklingsmöjligheter kring 

grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. Utvecklingen måste ske på alla nivåer i 

skolsystemet för att skapa förutsättningar för denna process. I utvecklingsprocessen kommer 

det att finnas ett behov av speciallärarprofessionen som ser till elevernas individuella behov. 

Nyckelord 
Inkludering, intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, grundsärskola 
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1 Inledning 

Utbildningen i det svenska skolväsendet ska vara likvärdig för alla och hänsyn ska tas till 

elevers olika behov (Skolverket, 2011). Elever som har en utvecklingsstörning och bedöms 

inte kunna nå kunskapskraven för grundskolan ska tas emot i grundsärskolan och får då 

rättigheten att läsa enligt grundsärskolans läroplan (SFS 2010:800). Det finns enligt skollagen 

även möjligheter för elever som hör till grundsärskolan att gå integrerade i grundskolan om 

huvudmän och vårdnadshavare är överens om detta.  

Genom den breda erfarenhet jag tillägnat mig som lärare i grundsärskolan, grundskolan, 

rektor för grundskolan och förälder till elev i grundsärskolan, har jag under lång tid följt olika 

professioners skilda uppfattningar om grundsärskoleelevers behov och rätt till inkludering i 

grundskolan. Min uppfattning är att det istället för vårdnadshavare och huvudmän ofta är 

lärare som har tolkningsföreträde i förarbetet till besluten om en elev ska gå inkluderad i 

grundskolan eller gå i grundsärskolan. Min upplevelse är att det framförallt handlar om lärares 

erfarenheter, kunskaper och inställning till inkludering, om elever i grundsärskolan blir 

inkluderade i grundskolan. Detta bekräftas även i studier av Gaad (2015) samt Ojok och 

Wormnaes (2012) som anser att lärares attityder till inkludering är en avgörande faktor för 

elevers inkludering. För att lärare ska bli mer positiva till inkludering krävs att de får kunskap 

och utbildning om inkludering och elever med intellektuell funktionsnedsättning (Unianu, 

2012; Ojok & Wormnaes, 2012).   

Elevernas möjligheter till inkludering påverkas även av hur väl skolans organisation är 

uppbyggd ur ett inkluderingsperspektiv. Enligt Alexandersson (2009) är det av största vikt att 

alla nivåer i ett skolsystem har en samsyn kring elevers lärande och behov för att skapa en 

skola där alla elever vinner på inkludering.  

Mina erfarenheter och de nya kunskaper jag fått genom studierna på speciallärarutbildningen 

har bidragit till att jag i min studie vill undersöka några lärares syn på hur grundsärskoleelever 

påverkas av inkludering i grundskolan. För att få större förståelse för hur man kan inkludera 

eleverna kommer jag i studien även undersöka lärarnas uppfattningar om elevernas uttryck för 

påverkan, samt vilka möjligheter och svårigheter som eleverna ställs inför genom 

inkluderingen. 

Genom att få ytterligare kunskap om elevers inkludering kan jag i mitt yrke som speciallärare 

för grundsärskoleelever med intellektuell funktionsnedsättning i framtiden på ett bättre sätt 

vara med och stötta dem i inkluderingsprocesser.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva några lärares perspektiv på vad som påverkar 

grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan.  

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Vad framkommer i lärarnas utsagor om faktorer som påverkar eleverna vid 

inkludering?  



 

2 

 

 På vilket sätt ger eleverna uttryck för påverkan av inkluderingen, enligt lärarna? 

 Vilka möjligheter och svårigheter beskriver lärarna att eleverna ställs inför genom 

inkluderingen? 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras styrdokument, internationella överenskommelser och begrepp som 

är centrala för förstålsen av innehållet i studien. 

2.1 Styrdokument 
Skolans uppdrag är att skapa en likvärdig utbildning för alla, där undervisningen anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Ingen elev ska utsättas för diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2011). För att undanröja hinder för individer som riskerar 

att uppleva diskriminering krävs att utbildningen strävar mot ökad inkludering (Svenska 

Unescorådet, 2008).  

Barn som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning 

ska tas emot i grundsärskolan (SFS 2010:800). För att en elev ska bli mottagen i 

grundsärskolan krävs en utredning bestående av fyra fristående bedömningar, en pedagogisk, 

en psykologisk, en medicinsk och en social. För att kommunen ska kunna ta beslut om att en 

elev ska tas emot i grundsärskolan krävs att båda vårdnadshavarna godkänner inskrivningen 

(Skolverket, 2014a).  

2.2 Internationella överenskommelser 
I Konventionen om barnets rättigheter (2006) och FNs konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning (FN 2008:03) beskrivs barnets rätt att uttrycka sina åsikter. Vid 

myndighetsbeslut om åtgärder som rör barnet ska barnets röst höras och lyssnas till och 

barnets bästa ska alltid vara i centrum. Då en elevs placering i grundsärskola är en åtgärd som 

påverkar elevens möjlighet till inkludering ska skolan ta hänsyn till elevens röst och åsikter.   

Svenska Unescorådet (2006) är tydliga med att elever i behov av särskilt stöd som finns med i 

en inkluderande undervisning har bäst förutsättningar för att lyckas både i inlärningsresultat 

och i delaktighet i samhället.   

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 

undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader 

(Salamancadeklarationen, 2006, s. 18). 

Att sända barn till särskilda skolor – eller att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom 

en viss skola på varaktig basis – bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där 

det har klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra 

barns bästa (Salamancadeklarationen, 2006, s. 19). 

I Salamancadeklarationen (1994) används de engelska begreppen inclusion och inclusive 

education. Dessa begrepp är i den svenska upplagan översatta till integration 

(Salamancadeklarationen, 2006), vilket ute på fältet skapat viss begreppsförvirring kring 

ordens betydelse. I denna studie kommer därför endast begreppet inkludering att användas.  

2.3 Begreppet inkludering 
I skolan diskuteras ofta elevers inkludering, men det är viktigt att vara medveten om att 

begreppet inkludering inte finns benämnt i några styrdokument för den svenska skolan 

(Nilholm & Göransson, 2013). Dock framträder innebörden av inkludering svagt i Skollagen 
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(SFS 2010:800) vilken säger att vid särskilda skäl får beslut tas att placera en elev i särskild 

undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör. Detta innebär att en elev med 

intellektuell funktionsnedsättning som tillhör skolformen grundsärskolan, istället kan få sin 

utbildning i grundskolan.     

Inkludering är ett stort begrepp, vars innebörd utvecklats och förändrats över tid (Skolverket, 

2014b). Vid diskussioner om inkludering är det därför av största vikt att definiera begreppet i 

ett sammanhang då det finns olika definitioner på det. Begreppet inkludering definieras enligt 

Nilholm och Göransson (2013) på tre olika sätt, den gemenskapsorienterande definitionen, 

den individorienterande definitionen och den placeringsorienterande definitionen. Utifrån den 

gemenskapsorienterade definitionen befinner sig alla elever i ett enda skolsystem oavsett 

individuella egenskaper. Eleverna är socialt och pedagogiskt delaktiga och finns med inom 

den ordinarie undervisningen. I den gemenskapsorienterade definitionen finns ingen särskola. 

Det avgörande i den individorienterade definitionen är att eleven trivs, har goda relationer och 

att undervisningen är anpassad så att eleven når kunskapskraven i läroplanen. I den 

placeringsorienterade definitionen är elever i behov av särskilt stöd placerade i samma 

klassrum som elever utan behov av särskilt stöd. Enligt denna definition ser man inte till 

elevernas sociala och pedagogiska delaktighet. I den individorienterade och i den 

placeringsorienterade definitionen kan särskola förekomma. 

Begreppet inkludering definieras i den här studien med utgångspunkt i Nilholm och 

Göranssons tre definitioner. I studien definieras en inkluderad elev som en elev med 

intellektuell funktionsnedsättning som är fysiskt placerad i en grupp med elever utan 

intellektuell funktionsnedsättning.     

2.4 Intellektuell funktionsnedsättning 
Intellektuell funktionsnedsättning är ett annat begrepp för utvecklingsstörning (Stockholms 

läns landsting, 2013). I Skollagen (SFS 2010:800) används begreppet utvecklingsstörning, 

men i studien kommer enbart begreppet intellektuell funktionsnedsättning att användas då 

begreppet utvecklingsstörning kan uppfattas ha en negativ betydelse, då det kan tolkas som att 

en person är störd eller har en störning. Begreppet intellektuell funktionsnedsättning beskriver 

på ett tydligare och rättvisare sätt, att det handlar om att en person har en nedsatt intellektuell 

förmåga. 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I det här kapitlet beskrivs forskning och litteratur som gjorts inom området inkludering av 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Både nationell och internationell forskning tas 

upp. I forskningen och litteraturen synliggörs några specifika temaområden som påverkar 

elevers inkludering. Temaområdet organisatoriska faktorer visar vad elever påverkas av ur ett 

övergripande perspektiv, temaområdet lärares påverkan visar vikten av lärares inställning till 

inkludering, temaområdet social utveckling och kunskapsutveckling handlar om 

inkluderingsmöjligheter utifrån de båda perspektiven. I temaområdet elevers uttryck för 

påverkan synliggörs hur eleverna påverkas av inkludering och i sista temaområdet visas 

möjligheter och svårigheter som finns med inkludering.     

3.1 Organisatoriska faktorer 
Alexandersson (2009) beskriver i sin studie en skola i en kommun som tagit beslut om att alla 

grundsärskoleelever ska ingå i grundskolans verksamhet. Det finns samstämmighet inom alla 

nivåer i skolsystemet och det centrala är den samsyn som råder kring skolans uppdrag och alla 

elevers lärande, där elevernas behov ska styra verksamheten. Samtliga elever är inkluderade 

och undervisas utifrån sina förutsättningar i åldersadekvata klasser. Skolan är en skola för alla, 

både för grundskoleelever och för grundsärskoleelever. Vikten av en samsyn på skolans 

uppdrag måste finnas både hos lärare och hos rektor. När samtliga led i skolans styrning, 

såsom huvudmannanivå, rektorsnivå och lärarnivå har samma utgångspunkt och mål skapas 

förutsättningar för en utveckling av skolan. 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar elevernas möjligheter för delaktighet är 

skolledningens attityder och kunskaper om elevernas funktionsnedsättningar, samt hur det 

påverkar det pedagogiska arbetet. Ytterligare en faktor som är en förutsättning för elevernas 

inkludering är tillgänglighetsaspekten ur ett socialt och fysiskt perspektiv (Ahlberg, 2009). 

Sett ur ett socialt perspektiv kan elever som är placerade i särskolan under skoltiden få ökad 

social delaktighet. Men på sikt kan detta leda till ett stigma för eleven, där eleven får en bild 

av sig själv som någon som behöver hjälp.   

För att skapa en skola för alla elever, där alla får vara olika, krävs att värdegrundsarbetet är 

centralt och att skolledningen stödjer arbetet med värdegrund, relationer och etik 

(Alexandersson, 2009). Det viktigaste med värdegrundsarbetet är att skapa goda relationer 

och ett bemötande där allas lika värde lyfts fram. Allt handlar om elevens förutsättningar och 

att elevens behov styr verksamheten. Det centrala är att eleverna är delaktiga i sitt lärande och 

att de erbjuds samspel av olika slag. I gruppen finns stor acceptans för olikheter och en 

medvetenhet om att alla har olika behov och behöver stöd på olika sätt. Det som är 

gemensamt synliggörs, vilken är en strategi för att skapa en tillhörighet för alla. Den sociala 

miljön i skolan påverkar trivsel och lärande. Lärare och elever är involverade i sociala 

relationer, goda relationer och en god stämning är grogrunden för lärande och delaktighet. 

Elever uppmuntras att samarbeta och hjälpa varandra, samt visa hänsyn, stödja och respektera 

varandra.  

Inkludering av elever i behov av stöd påverkas inte bara om var och hur eleverna är placerade 

rent fysiskt (Göransson & Nilholm, 2014). Inkludering kan ses i flera olika former såsom 

inkludering i vanliga skolor och klassrum, inkludering för att möta elevernas sociala och 
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kunskapsmässiga behov, detta gäller för både elever med särskilda behov och elever utan 

särskilda behov, samt inkludering för att för att skapa samhällen.  

3.2 Lärares påverkansfaktorer 

3.2.1 Lärares attityder 

Flera studier visar samstämmigt att lärares attityder till inkludering av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är en avgörande faktor för om inkluderingsprocessen blir framgångsrik 

eller inte (Alexandersson, 2009; Alquraini, 2012; Gaad, 2015; Kovacevic & Macesic-

Petrovic, 2012; Memisevic & Hodzic, 2011; Ojok & Wormnaes, 2012; Unianus, 2012). Hur 

eleven blir behandlad i skolan, både av lärare och av elever påverkas av lärarens inställning 

till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Lärare behöver ha eller utveckla en positiv 

attityd till eleven med intellektuell funktionsnedsättning för att skapa bra förutsättningar för 

eleven (Gaad, 2015; Ojok & Wormnaes, 2012).  

Det finns flera faktorer som påverkar lärares negativa attityder till inkludering, såsom 

elevernas behov av särskilt stöd, klasstorlek, lärares möjlighet till förberedelse och brist på 

kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning (Alquraini, 2012; Kovacevic & 

Macesic-Petrovic, 2012; Ojok & Wormnaes, 2012; Unianus, 2012).  

Lärares attityder till inkludering har ett samband med vilken ålder det är på eleverna de 

undervisar. Ojok och Wormnaes (2012) studie visar att lärare som undervisar elever i de yngre 

åldrarna var mindre positiva än de som undervisade äldre elever. Ojok och Wormnaes ansåg 

att detta troligen berodde på att lärare för de yngre eleverna ofta hade fler elever och 

undervisade i fler ämnen, samt att elevernas beteende påverkade lärarna negativt. I en annan 

studie som Memisevic och Hodzic (2011) gjort visas istället en positiv trend bland lärare för 

inkludering. Lärare för de yngre eleverna hade istället mer positiva attityder till inkludering än 

lärare bland de äldre eleverna. En möjlig förklaring till detta är att det är större 

kunskapsskillnader mellan äldre och yngre elever med intellektuell funktionsnedsättning, 

vilket ger lärarna högre press på att individualisera lektionerna. Lärare med mer erfarenhet av 

elever i de yngre åldrarna och lärare som arbetar med elever med olika etniska bakgrunder är 

mer öppna för inkludering av elever med intellektuell funktionsnedsättning (Unianus, 2012). 

Alqurainis (2012) forskning visar att vilka årskurser lärare undervisade i inte hade betydelse 

för lärarens perspektiv på inkludering. En möjlig förklaring till det kan ha berott på att 

undersökningen gjordes i år 1-6 och att skillnaderna i undervisningen inte var så stora där. 

Ytterligare faktorer som påverkar lärares inställning till inkludering av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning är deras tidigare erfarenhet av inkluderande undervisning av 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. En annan påverkansfaktor är att lärares 

perspektiv på inkludering beror på lärarens kön. Alqurainis (2012) studie visade att manliga 

lärare var mer positiva till inkludering än kvinnliga. Dock visar Memisevic och Hodzic (2011) 

forskning ingen signifikant skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares åsikter om 

inkludering.  

Relationerna mellan lärare och elev med intellektuell funktionsnedsättning är viktiga för att 

skapa en god inkludering. När elev och lärare accepterar och respekterar varandra kan elevens 

behov tillgodoses (Kovacevic & Macesic-Petrovic, 2012). Lärares medvetenhet om att de är 

förebilder och att deras förhållningssätt till elever med intellektuell funktionsnedsättning 
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påverkar andra kan få betydelse för vad eller vem som beskrivs som normal (Alexandersson, 

2009).  

3.2.2 Lärares kunskaper om inkludering 

Flera forskare beskriver att en förutsättning för att få lärare mer öppna för inkludering är 

vikten av att lärare har kunskaper om inkludering och intellektuell funktionsnedsättning, samt 

att de får vidareutbildning inom ämnet (Alexandersson, 2009; Kovacevic & Macesic-Petrovic, 

2012; Memisevic & Hodzic, 2011; Unianu, 2012). Även Ojok och Wormnaes (2012) visar i 

sin forskning att lärares kunskaper är en bidragande orsak till öppenheten för inkludering. 

Deras forskning visar att lärare som deltog i seminarier och workshops fick en mer positiv syn 

på inkludering, samt att de blev mer villiga att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Även Alexandersson (2009) anser att den kunskap och specifika 

kompetens om intellektuell funktionsnedsättning som finns hos speciallärare är betydelsefull 

och kan gynna och vara avgörande för elevernas sociala utveckling och kunskapsutveckling. 

Men det handlar också om att lärarna måste vara öppna för handledning och ta till sig 

tillgänglig expertkunskap. 

Lärares utbildningsbakgrund är en annan påverkansfaktor för lärares attityder till inkludering. 

Ojok och Wormnaes (2012) visar i sin studie att lärare med mer utbildning var mest positiva 

till inkludering. De som var negativa var det troligen på grund av att de inte hade tillräckliga 

kunskaper om hur de skulle undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Även 

Kovacevic & Macesic-Petrovic (2012) visar i sin forskning att när lärare har brist på kunskap 

om elever med intellektuell funktionsnedsättning bidrar det till att de har en negativ syn på 

eleverna, vilket påverkar att även de mottagande eleverna får en negativ syn på eleverna med 

intellektuell funktionsnedsättning. Anmärkningsvärt i Alqurainis (2012) studie var att lärare 

utan specialutbildning var mer positiva till inkludering av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning än vad speciallärarna var. Nämnas ska att en del av de speciallärare som 

var med i studien arbetade med elever i en inkluderande verksamhet. Därför är det möjligt att 

de hade erfarenheter av inkluderingar som inte hade varit framgångsrika.  

Unianus (2012) forskning visar att det finns stora skillnader i lärares kunskaper om det 

huvudsakliga konceptet av inkludering beroende på vilken ålder det är på lärarna. I samma 

forskning såg Unianus att det hos lärare också råder förvirring i vad som menas med 

skillnaderna mellan integrering och inkludering.  

Memisevic och Hodzic (2011) visar i sin forskning att fler än 50 % av lärarna förespråkar 

inkludering och har en har en vilja att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning 

men då de inte har tillräckligt med resurser blir de därför osäkra i inkluderingsprocessen. Om 

klasserna vore mindre och lärarna fick mer utbildning skulle ännu fler förespråka inkludering. 

Andra faktorer som skulle göra det lättare för lärarna att inkludera och som också skulle få 

ännu fler lärare positiva till inkludering är antalet elever i klassen, möjligheterna till hjälp av 

speciallärare, möjligheterna att individualisera undervisningen och tillgången på mer passande 

och didaktiskt material. 

3.2.3 Lärares undervisning 

Memisevic och Hodzic (2011) visar i sin forskning att det finns många utmaningar med en 

inkluderande undervisning och läraren förväntas vara lösningen på alla de situationer som kan 

uppstå i ett klassrum med inkluderade elever. För att skapa en undervisning som passar 

elevernas individuella behov så krävs att lärare har kompetensen att anpassa undervisningen 
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till allas behov. Detta innebär att lärare måste ha en variation av undervisningsmetoder där 

innehåll, arbetssätt och arbetsformer kan vara olika för alla elever (Alexandersson, 2009; 

Memisevic & Hodzic, 2011).  

Alquraini (2012) synliggör i sin forskning att lärare som har tidigare erfarenhet av 

inkluderande undervisning har ett mer positivt perspektiv på inkluderande undervisning av 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Lärare behöver även ha goda kunskaper om eleverna och god förmåga att samspela med dem 

och skapa interaktionsmöjligheter (Alexandersson, 2009). En central förutsättning för lärande 

är att lärare skapar en undervisning som kännetecknas av ömsesidighet, respekt, hänsyn, 

variation, engagemang och kommunikation. Lärare måste utveckla en lärmiljö där eleverna 

med intellektuell funktionsnedsättning kan känna delaktighet och ansvar och meningsfullhet 

inom klassens ram.  

3.3 Social utveckling och kunskapsutveckling 
Forskarna Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas och Tsakiris (2012) undersökte i sin studie vilka 

attityder elever utan intellektuell funktionsnedsättning har mot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning beroende på vilken typ av skola de går i. Ett urval av 256 elever deltog i 

forskningen. Hälften av eleverna gick i skolor där det fanns inkluderade elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och hälften gick i skolor där man inte hade elever med 

intellektuell funktionsnedsättning inkluderade. I studien synliggjordes att typ av skola var en 

påverkansfaktor för hur eleverna utan intellektuell funktionsnedsättning såg på elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. De som haft inkluderade elever i sin skola var mer positiva 

till elever med funktionsnedsättning och beskrev dem med färre negativa adjektiv än de som 

inte haft inkluderade elever med funktionsnedsättning i sin skola. 

Hur socialt deltagande skiljer sig mellan elever med särskilda behov och elever utan särskilda 

behov visas i Koster, Pijl, Nakken och Van Houtens forskning (2010). De fokuserade på 

områdena vänner/relationer, kontakt/interaktion, social självmedvetenhet, och acceptans bland 

klasskamrater.  Eleverna fick göra ett självskattningstest, svara på frågor i ett frågeformulär 

där frågorna kompletterades med bilder, samt ett test där de med hjälp av tre olika bilder 

svarade på om de ville eller inte ville vara vän med olika klasskamrater. Med stöd av ett 

observationsschema genomfördes även observationer av kontakt/interaktioner som gjordes 

mellan eleverna i klassen. Resultatet av rapporten visade att de inkluderade eleverna hade 

svårigheter i det sociala deltagandet, de hade sämre status och färre vänner, de tillhörde sällan 

en kompisgrupp och de var mindre accepterade än dem utan särskilda behov. 

Ágotas (2013) studie visar att elever med intellektuell funktionsnedsättning som var 

inkluderade på full tid i normalklasser oftare valdes för att vara med i gemensamma sociala 

aktiviteter än de som bara var inkluderade på deltid eller viss tid. Flickor med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning lekte oftare ensamma än pojkar med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Denna situation förändrar sig inte heller när de blir äldre. Flickor är 

även tystare i klassrummet än pojkarna. Flickorna söker oftare efter vänner i klassen än vad 

pojkarna gör, men pojkarna får däremot mer hjälp av läraren i detta. De inkluderade eleverna 

mobbar i samma utsträckning som resten av eleverna i klassen som inte har intellektuell 

funktionsnedsättning.  Lärare skäller mer på eleverna med intellektuell funktionsnedsättning 

än på dem utan intellektuell funktionsnedsättning. I tävlingsmoment blir de med intellektuell 

funktionsnedsättning valda mer sällan.  
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I en studie genomförd av Peetsma, Vergeer, Roeleveld och Karsten (2001) jämfördes elevers 

utveckling i kunskaper, psykosociala funktioner och beteendesvårigheter, samt hur de 

påverkades beroende på om de gick i specialskolor eller i vanliga skolor. Vid tre tillfällen 

under en fyraårsperiod testades elevernas kognitiva funktioner, språkliga och matematiska 

förmågor. Elevernas lärare svarade på en enkät om elevernas psykosociala funktioner och 

deras differentiering i klassrummet. Dessutom blev lärare och elever intervjuade utifrån en 

intervjuguide kring elevernas utveckling och framgång i utbildningen. Under en tvåårsperiod 

gjorde eleverna i vanliga klasser större utveckling i matematik än de i specialklasserna. 

Elevernas psykosociala utveckling var större hos eleverna som gick i specialklasserna än hos 

eleverna som gick i normalklasserna. Efter fyra år hade eleverna i normalklasserna högre 

kognitiva kunskaper än de i specialklasserna, men det fanns inga märkbara skillnader i de 

psykosociala förmågorna oavsett vilken skolform de gått i. Sammanfattningsvis var resultatet 

att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning presterade bättre kunskapsmässigt när de 

gick i normalklasser än när de gick i specialklasser.  

Sermier-Dessemontet och Morin (2011) undersökte i sin studie om elever med intellektuell 

funktionsnedsättning gör samma framsteg i kunskaper och beteende oavsett om de är 

inkluderade i vanliga skolor med särskilt stöd eller i specialskolor. Under en tvåårsperiod 

gjorde man vid tre tillfällen kunskapstester på eleverna. Elevernas framsteg i beteende mättes 

vid fyra tillfällen med hjälp av ett system där föräldrar och lärare gjorde en skattning av 

elevernas beteende. Forskarna gjorde en jämförande studie med en experimentell grupp och 

en kontrollgrupp. Man såg i studien att det blev en liknande utveckling hos eleverna både i 

den experimentella gruppen och i kontrollgruppen. De inkluderade eleverna gjorde något 

större framsteg i de språkliga förmågorna än eleverna i specialskolorna.  

Ruijs och Peetsma (2009) undersökte vilka påverkanseffekter inkludering har på elever utan 

svårigheter och elever i behov av specialundervisning. De granskade elevernas akademiska, 

kognitiva och socioemotionella utveckling. Resultatet på frågeställningarna kom de fram till 

genom att analysera fakta i vetenskaplig litteratur gjord efter 1999. I analysen såg de att 

majoriteten av studierna visade positiva kunskapsresultat hos de inkluderade eleverna med 

särskilda behov, endast några få studier visade negativt resultat. 23 % av studierna visade att 

elever utan behov av stöd visade på positiva kunskapsresultat, 58 % visade neutrala resultat 

och 9 % negativa resultat. Resultaten i de socioemotionella förmågorna visade att eleverna i 

behov av stöd hade en sämre social position än de utan behov.  

3.4 Elevers uttryck för påverkan av inkludering 
Vikten av att förbereda mottagande elever på elever med intellektuell funktionsnedsättning 

påvisar både Gaad (2015) och Kovacevic & Macesic-Petrovic (2012) i sina studier. För att få 

mottagande elever att acceptera eleverna med intellektuell funktionsnedsättning krävs att de är 

förberedda på att de kommer att få en elev i behov av särskilt stöd till klassen. Läraren bör 

introducera eleven med intellektuell funktionsnedsättning på ett positivt sätt, samt visa både 

elevens styrkor och svagheter. Läraren behöver uppmuntra de andra eleverna att tänka på hur 

de kan assistera eleven med intellektuell funktionsnedsättning (Kovacevic & Macesic-

Petrovic, 2012). Ytterligare en kritisk påverkansfaktor för om inkluderingen blir framgångsrik 

eller inte beror på vilka attityder mottagande elever har mot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (Gaad, 2015). Studien visar också att informationsdagar påverkar de 

mottagande elevernas inställning till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Elever 

med intellektuell funktionsnedsättning fick under en dag presentera sig och interagera med 
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elever utan intellektuell funktionsnedsättning i en skola. Efter dagen svarade 95 % av eleverna 

att de hade fått positiva erfarenheter, varav 74 % var positiva till inkludering av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning i normalskolor. 22 % var negativa till inkludering och 

resterande 4 % gick ej att utläsa svaren hos. För att skapa en positiv syn på elever med 

intellektuell funktionsnedsättning måste kunskap spridas, personliga kontakter skapas, 

missuppfattningar suddas bort, samt skapa en medvetenhet om funktionsnedsättningen. 

Kommentarer från två pojkar i 14-års åldern. 

Oh yes they should be with us ‘and I welcome them to my school. They are no trouble at all (Gaad, 

2015, s. 134).  

Kommentarer från en 15-årig flicka. 

I would have never thought they actually could come to school, but after I learned about them I don´t 

see any reason not to have them in schools … I always thought those kids go to special schools (Gaad, 

2015, s. 134).  

Kommentarer från en 14-årig pojke. 

At first I was afraid, really, and wondered how they are going to react to us but I found them really 

nice and I liked the singing…did not know they could sing. We have one of those (referring to people 

with Down Syndrome) in Fareej (the neighborhood). I never really bothered to speak to him but I will 

from now on (Gaad, 2015, s. 134).  

Gaad (2015) visar med sin studie att informationsdagar där elever med intellektuell 

funktionsnedsättning medverkar och interagerar med elever i samma ålder utan intellektuell 

funktionsnedsättning är ett framgångsrikt sätt att förändra attityder hos dem som inte har 

erfarenhet av elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

3.5 Möjligheter och svårigheter med inkludering 
Alexandersson (2011) anser att även en elev med intellektuell funktionsnedsättning själv kan 

påverka hur framgångsrik inkluderingsprocessen blir. Men det är lärarens ansvar att se till att 

eleven får rätt förutsättningar och möjligheter att delta genom att placera eleven nära de andra 

eleverna, både i sociala och didaktiska sammanhang. För att uppmuntra eleven att vara aktiv 

behöver läraren ibland ta ett steg tillbaka. Det handlar om att läraren medvetet uppmuntrar 

och stimulerar eleven att själv våga uttrycka sig. Det är viktigt att se möjligheterna som finns 

med att elever med intellektuell funktionsnedsättning är placerade i grundskoleklasser. 

När elever inkluderas i skolan lär sig alla att ta hänsyn till varandras olika behov, det skapas 

stora möjligheter där alla kan få en förståelse för människors olikheter. Den inkluderande 

skolan blir en skola för alla där demokratin får styra (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

3.6 Sammanfattning av forsknings- och 
litteraturgenomgång 

Forsknings- och litteraturgenomgången visar att det finns flera faktorer som på olika sätt 

påverkar inkluderade elever. Forskningen visar att påverkan sker på olika sätt utifrån alla 

nivåer inom skolan där olika beslut fattas, från organisationsnivå till lärarnivå och ner till 

individnivå. En av de mest avgörande faktorerna för elevers inkludering är vilka attityder och 

kunskaper personer i elevernas omgivning har kring inkludering och elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. De personer som enligt forskningen har störst påverkan på elevernas 

inkludering är de lärare som har kontakt med eleverna. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

Nilholm (2007) presenterar tre olika perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Den teoretiska 

utgångspunkten kommer att vara dessa tre olika perspektiv, vilka är lämpliga att utgå ifrån för 

att förstå forskningen och de resultat som framkommer i studien. De tre perspektiven är även 

passande att ha som utgångspunkt då särskolan är uppbyggd som en egen skolform, vilket kan 

förstås som att det kompensatoriska perspektivet utmärker sig i den segregerande 

grundsärskoleverksamheten. Det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet framträder 

mer i den inkluderande verksamheten och därför behövs alla tre perspektiven som 

utgångspunkter för att tolka de resultaten. 

Nilholm (2007) beskriver att specialpedagogiken uppstod som ett svar på att den vanliga 

skolan inte passade för alla grupper av barn och att man då skapade en pedagogik där den 

vanliga pedagogiken inte anses räcka till. Den specialpedagogiska verksamheten har länge 

inneburit ett urskiljande av det onormala, vilket sägs ligga till grund för en omfattande kritik 

av specialpedagogiken. Historiskt sett har det inneburit att man segregerat de avvikande och 

placerat dem i särskilda grupper, där de med intellektuell funktionsnedsättning länge hölls 

utanför det obligatoriska skolväsendet. Specialpedagogik som verksamhet har förknippats 

med olika grupper av barn, såsom blinda och döva barn och barn med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

4.1 Det kompensatoriska perspektivet 
Det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007) är det som haft och fortfarande till stor del 

har den dominerande positionen av de tre perspektiven. I det kompensatoriska perspektivet 

ses individerna som bärare av problemen och specialpedagogiken ska kompensera de brister 

som individen har. Det som utgjort utgångspunkt för det kompensatoriska perspektivet är att 

speciella grupper ges extra resurser och skapar situationer speciellt anpassade för dem.  Det 

kompensatoriska perspektivet letar efter neurologiska och psykologiska förklaringar till 

individens svårigheter, det ser till egenskaper och förmågor som är problematiska hos 

personen. De psykologiska och medicinska förklaringarna är överordnade specialpedagogiken 

och dess åtgärder ska anpassas till det. Centralt inom det kompensatoriska perspektivet är 

normalitetsbegreppet, man skiljer det normala från det onormala. Vid utveckling av metoder 

och behandlingar riktar det sig mot specifika grupper. Konsekvenser som kan ske vid ett 

kompensatoriskt perspektiv är ökad diagnostisering bland elever, ökad andel särskilda 

undervisningsgrupper och en ökad andel segregerade elever. 

4.2 Det kritiska perspektivet 
Det andra perspektivet är det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) vilket utmärks av att det är 

kritiskt till normalitetsbegreppet och skapandet av olika grupper som blir uteslutna från 

skolans gemenskap. Specialpedagogiken uppstår på grund av olika sociala processer, såsom 

skolans misslyckande, sociokulturellt förtryck och professionellas intressen. Dessutom är 

perspektivet kritiskt till begreppet specialpedagogik då det är värderande och 

marginaliserande och i sig självt ger en föreställning om det normala och det icke normala. 

Även urskiljandet och definitionen av barnen som icke normala har kommit att utgöra en 

utgångspunkt för det kritiska perspektivet. Inom perspektivet strävas det efter en förändring 
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där skolan ska skapa verksamheter som kan möta varje elev utifrån dess egna behov och 

förutsättningar, utan att skapa en segregerande verksamhet. I det längre perspektivet ska man 

se olikheter som resurser, man framhåller att olikheter är viktiga och att de ska ses som 

resurser och att specialpedagogiken ska kunna upphöra (Nilholm, 2007). 

4.3 Dilemmaperspektivet 
Det tredje perspektivet Nilholm (2007) beskriver är dilemmaperspektivet, det perspektiv som 

till stora delar vuxit fram i en kritik av det kritiska perspektivet.  Dilemmaperspektivet anser 

att utbildningssystemet i sig står för grundläggande dilemman, det finns heller inga enkla 

lösningar på hur elevers olikheter ska hanteras. Forskningen inom dilemmaperspektivet 

studerar de sociala sammanhang där problemen uppstår. Man ser olikheter som viktiga och 

eftersträvansvärda och de ska ses som resurser, inte som en brist. Inom dilemmaperspektivet 

tar man inte ställning till vilket perspektiv som ska gälla, vilket innebär att det finns en risk att 

perspektivet ses som vagt. Dilemmaperspektivet har tidigare inte varit lika väletablerat som 

det kompensatoriska och det kritiska perspektivet, men under senare år har det blivit allt 

vanligare (Asp-Onsjö, 2012). 

Det vanligaste är att man uttrycker någon form av kompromiss mellan de tre perspektiven 

kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektivet. En potentiell fara med kompromissandet 

mellan perspektiven är att problemen fortfarande till största delar kommer att förläggas till 

barnet/eleven (Nilholm, 2007). 
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5 Metodologisk ansats och val av metod 

I det här kapitlet beskrivs studiens metodologiska ansats, metod, samt hur studien genomförts.  

5.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att samla in data till studien har metoden halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju 

använts. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att intervjun är en ny praktik från de senaste 

århundradena. Intervjun som metod har använts av både Freud och Piaget för att hämta sina 

viktigaste kunskaper till sina teorier. Idag lever vi i ett intervjusamhälle där intervjun ses som 

naturligt i vår kultur. Då samtal och forskningsintervjun ligger nära varandra kan det uppfattas 

som enkelt att genomföra. Detta stämmer inte, då forskningsintervjun ställer höga krav på 

syfte, innehåll, erfarenhet och förberedelse för att slutresultatet ska ge kunskap. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till vid forskningsintervjun är de etiska frågorna. Intervjuarens skicklighet 

i att skapa en tillåtande miljö där informanten känner sig trygg i att berätta sätts i relation till 

den grundläggande etiska respekten för den information och kunskap som informanten ger 

utan att överträda informantens integritet.        

Kvale och Brinkman (2014) beskriver hur den kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att 

försöka förstå och få kunskap om människors erfarenheter och uppfattningar om deras 

livsvärd. I den kvalitativa forskningsintervjun läggs tonvikten på informantens upplevelse av 

ett ämne. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap skapas i samspelet 

mellan intervjuaren och informanten när de samtalar om ett område båda har ett intresse av. I 

samtalet är parterna inte jämlika, då det är intervjuaren som initierar samtalet och ämnet med 

dess frågor. Forskningsintervjun ställer höga krav på intervjuarens ämneskunskaper och 

förmåga att ställa följdfrågor utifrån informantens svar. Intervjuarens skicklighet har betydelse 

för vilken kvalitet det blir på den data som produceras vid intervjun. Under samtalet är det 

intervjuaren som har kontrollen över situationen, det finns en tydlig maktasymmetri mellan 

intervjuaren och informanten.    

Då syftet med studien var att undersöka några lärares perspektiv på vad som påverkar 

grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan passade metoden kvalitativ forskningsintervju 

mycket väl då den utgår från informantens värld och eget perspektiv. Metoden gav också 

möjlighet att variera hur många fasta frågor som skulle ställas vid intervjun och i vilken 

utsträckning de skulle kompletteras med öppna frågor (Ahrne & Svensson, 2011). Då 

intervjumetoden tillät följdfrågor på informanternas svar kunde dessa frågor formuleras så att 

informanterna höll sig till syftet och frågeställningarna som skulle bli besvarade. Genom att 

använda metoden ökade även möjligheterna att informanterna gav mer utvecklande svar än 

om de enbart fått fasta intervjufrågor.  

5.2 Urval 
För att välja ut lämpliga personer att intervjua gjorde jag ett tvåstegsurval (Ahrne & Svensson, 

2011). Först och främst valde jag inom vilken organisation urvalet skulle ske, därefter riktade 

jag in mig på vilka individer som var lämpliga. I min studie använde jag mig av skolor där det 

fanns både grundskoleklasser och grundsärskoleklass. På skolorna fanns grundsärskoleelever 

som läser efter grundsärskolans läroplan och som helt eller delvis var placerade i en 

grundskoleklass.  
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De var två kategorier av lärare som var lämpliga för att delta i intervjuerna. Den ena kategorin 

bestod av grundsärskolelärare som undervisar eller har erfarenhet av elever som både går i 

grundsärskoleklass och är helt eller delvis placerade i en grundskoleklass. Den andra 

kategorin bestod av grundskollärare med tidigare erfarenhet av undervisning i grundsärskola, 

men som idag arbetade som grundskollärare i grundskolan. Där undervisar de både 

grundskoleelever och grundsärskoleelever som får en del av undervisningen i grundskolan.  

För att få möjlighet att hitta erfarna lärare att intervjua valde jag ut sju kommuner i södra 

Sverige som hade grundsärskolor. Då jag skulle göra besöksintervjuer på plats (Lantz, 2011) 

hade skolornas geografiska läge betydelse för urvalet av skolor för att göra det möjligt att 

genomföra intervjuerna.  

På skolornas hemsidor hittade jag kontaktuppgifter till rektorerna. Jag mailade ett likadant 

brev till sammanlagt tio rektorer där jag beskrev min studie och att jag behövde få kontakt 

med lärare som jobbade med eller hade erfarenhet av undervisning av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. I mitt mail bad jag rektorerna vidarebefordra mitt bifogade missivbrev 

(bilaga 1) till personal som hade den erfarenhet jag sökte. Av de tio rektorerna var det två som 

inte besvarade mitt mail, en som meddelade att de inte kunde delta och sju som svarade att de 

vidarebefordrat mitt mail till sin personal. Två rektorer lämnade även ut kontaktuppgifter till 

de lärare som hade den erfarenhet jag sökte.  

Dessutom mailade jag ut samma brev till en nätverksgrupp för grundsärskolelärare, där jag 

även bad dem att förmedla kontakten vidare till andra lärare med den erfarenhet jag sökte. 

Genom rektorernas förmedling till lärare och genom nätverksgruppen och dess spridning fick 

jag kontakt med nio lärare som var intresserade av att delta i studien, samtliga lärare var 

kvinnor. Totalt var det fem olika kommuner och lärare på sju olika skolor som var med i 

studien, från två av skolorna var det två deltagare från varje skola. Lärarna hade en spridning 

av erfarenheter av elever från år ett till och med gymnasiet. I studien deltog förskollärare, 

lågstadielärare, grundskollärare, högstadielärare, samt speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Samtliga av de utvalda lärarna hade erfarenhet av och arbetade med, eller 

hade tidigare arbetat med elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

5.3 Studiens genomförande 
Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide (bilaga 2) med frågor som jag skulle använda 

mig av vid alla intervjuer. Jag utformade frågorna utifrån två teman där jag utgick från 

studiens syfte och de tre frågeställningar. Det ena temat handlade om påverkan och 

påverkansfaktorer och det andra temat handlade om möjligheter och svårigheter vid 

inkludering. Vid intervjun hade jag även för avsikt att ställa frågor kring hur lärarna ser på 

inkludering, samt vad det innebär för dem. 

Innan genomförandet av intervjuerna gjorde jag två pilotintervjuer med två olika lärare som 

arbetar inom grundsärskolan. Dessa två lärare valdes ut bland lärarna som fanns med i urvalet.  

Anledningen till genomförandet av pilotintervjuer var att upptäcka om det i intervjuguiden 

fanns frågor som vara svårtolkade. Under pilotintervjuerna lärde jag mig även att jag behövde 

vara mer uppmärksam och lyhörd för det informanterna sa för att utnyttja möjligheten att 

ställa relevanta följdfrågor. Samtidigt gjorde det mig mer uppmärksam på att inte ställa 

upprepande frågor. Pilotintervjuerna uppmärksammade mig även på vikten av att vänta med 

att ge mer information vid vissa av frågorna då personerna behövde olika mycket 
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förtydligande. De två pilotintervjuerna ingår inte i det empiriska materialet då syftet med dem 

enbart var att använda dem för att undersöka intervjufrågornas kvalitet och tydlighet.    

5.3.1 Intervju 

Efter pilotintervjuerna genomfördes individuella intervjuer med sju lärare som arbetar eller 

hade arbetat med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Inför intervjuerna hade jag 

mailkontakt och telefonkontakt med informanterna, där jag med var och en bestämde lämplig 

tid för intervjun.   

Vid intervjuerna var jag väl medveten om att den kunskap och information jag skulle få av 

informanten påverkades av min förmåga att skapa ett tillåtande klimat och en avslappnad 

miljö (Kvale & Brinkmann, 2014). För att få större möjlighet att lyckas med den goda 

kontakten mellan mig och informanten genomförde jag alla intervjuer vid personligt möte.  

Då jag ville att informanterna skulle känna sig bekväma i sin roll fick de själva bestämma en 

lämplig plats för var intervjuerna skulle ske. Alla informanter valde att intervjun skulle ske på 

deras egen skola i deras egen skolmiljö. Fem intervjuer hölls i informanternas klassrum och 

två intervjuer hölls i mindre grupprum som flera lärare på skolan hade tillgång till.    

Intervjuerna gjordes under sju olika dagar och jag intervjuade varje person vid ett tillfälle. 

Samtliga intervjuer genomfördes med intervjuguiden som utgångspunkt. Genom detta ställdes 

samma frågor vid alla intervjuer, men informanterna fick även möjlighet att utveckla sina 

svar. För att jag som intervjuare skulle ställa bra följdfrågor krävdes att jag var en aktiv och 

uppmärksam lyssnare på vad informanterna sa vid intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att inte gå miste om viktig information spelades samtliga intervjuer in på en Iphone. 

Intervjuerna var mellan 29 och 51 minuter långa. Genomsnittstiden på intervjuerna var 40 

minuter. Den sammanlagda inspelade tiden för alla intervjuer var 4 timmar och 38 min. Vid 

fyra av intervjuerna var det inga störningar, vid två av intervjuerna var det vissa korta 

störningar där personer kom in i rummet och vid en intervju ringde informantens telefon. Vid 

störningar avbröts inspelningen och samtalet och inspelningen återupptogs när störningen 

upphört. Inspelningarna var av mycket god kvalitet då allt tal hördes tydligt. 

5.4 Bearbetning och analys 
Vid planeringen av intervjuerna avsattes även tid för transkribering av intervjuerna. Genom 

detta skapades möjligheten att direkt efter intervjuerna transkribera dem ordagrant. Inför 

transkriberingen var det viktigt att ta ställning till hur utskriften skulle göras (Kvale, & 

Brinkmann, 2014). Vid transkriberingen återgavs intervjuuttalandena ordagrant, även pauser, 

avbrott, upprepningar och andra störningar skrevs ner. Då det var jag själv som gjorde 

transkriberingen ledde det till att jag påbörjade analysen av intervjuerna redan då (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Ahrne & Svensson, 2011). Då ljudkvaliten på inspelningarna var mycket 

god fanns ytterst få oklarheter i vad som sades i intervjuerna. För att hitta struktur i 

intervjuerna skrevs alla intervjuer ut på papper. Därefter läste jag igenom materialet flera 

gånger och sökte efter olika temaområden utifrån studiens syfte (Backman, 2015). När jag 

strukturerat materialet i temaområden markerade jag dem i olika färger för att därefter tolka 

materialet och göra en analys av varje temaområde för att slutligen sammanställa materialet 

till en text.  

Vid analysarbetet utgick jag från Nilholms (2007) beskrivning av tre perspektiv på 

specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
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dilemmaperspektivet. Samtliga tre specialpedagogiska perspektiv synliggjordes i analysen. 

Det kompensatoriska perspektivet blev tydligt i informanternas beskrivningar av hur problem 

läggs på eleven och därför segregeras grundsärskoleeleven från grundskoleeleverna vid 

undervisning. I analysen framträder det kritiska perspektivet framförallt vid 

grundsärskoleelevernas sociala utveckling. Här har informanterna en annan elevsyn då de ser 

flera vinster med den sociala inkluderingen, både ur grundsärskoleelevers och ur 

grundskoleelevers perspektiv. Vid analysarbetet träder dilemmaperspektivet fram vid de 

situationer som handlar om hur elevers olikheter ska hanteras. Då dilemmaperspektivet rör sig 

mellan olika dilemman är det svårare att använda sig av i skolans praktik än det 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet.  

5.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

5.5.1 Tillförlitlighet 

Inför intervjuerna informerades samtliga informanterna om att studien och intervjuerna skulle 

handla om grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. Då jag ville få informanternas 

egna beskrivningar om ämnet och inte något de i förväg förberett sig inför, var det ingen som 

fick tillgång till intervjuguiden i förväg, utan den presenterades först vid intervjutillfället. Vid 

intervjun erbjöds alla att läsa igenom intervjuguiden innan intervjun påbörjades, men det var 

inte alla som utnyttjade den möjligheten.   

Vid samtliga intervjusituationer upplevde jag att jag bidrog till skapandet av en tillåtande 

miljö och goda relationer till informanterna. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är forskaren 

beroende av detta för att få fram värdefull kunskap vid intervjuer. Min upplevelse var att 

informanterna vågade berätta både det som de gör bra och det som de inte lyckas så bra med. 

Ytterligare en faktor som påverkade klimatet positivt, var att informanterna själva fick välja 

plats för intervjun, vilket innebar att samtliga valde sin arbetsplats där de kände sig trygga. 

En svaghet med intervjun som metod kan vara om jag tolkat informantens svar på det sätt 

informanten verkligen menade eller om jag omedvetet inverkat på svaren eller ställt ledande 

frågor vid intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Som intervjuare var jag väl medveten om 

vikten av en objektiv hållning vid intervjuerna och jag förhöll mig så objektiv jag kunde till 

det informanterna sa. Vid intervjuerna upplevde jag att det var en avslappnad stämning, men 

det är av största vikt att vara medveten om att det vid intervjuer alltid finns en viss 

maktsymmetri som påverkar samtalen.   

Som teoretiska analysverktyg användes Nilholms (2007) tre specialpedagogiska perspektiv, 

det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. 

Perspektiven var väl lämpade att använda då de framkom på olika sätt inom de studerade 

områdena. Dock fanns det en viss svårighet med att använda dilemmaperspektivet, då det inte 

är lika tydligt som de övriga två perspektiven.     

5.5.2 Giltighet 

Giltighet handlar om huruvida forskaren i en studie undersökt det forskaren haft för avsikt att 

undersöka (Kvale & Brinkman, 2014; Lantz, 2011).  

För att säkerställa giltigheten i studien skapade jag en intervjuguide med frågor att ställa till 

informanterna. Intervjuguiden använde jag mig av vid två pilotintervjuer för att vara säker på 

att informanterna uppfattade intervjufrågorna på det sätt jag menat. Vid pilotintervjuerna 
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upplevde både intervjupersonerna och jag att det var tydliga frågor, men att några av frågorna 

gick in varandra och att det blev upprepningar av det som tidigare sagts. Jag gjorde därför små 

justeringar i intervjuguiden utifrån testpersonernas synpunkter. Genom att pröva 

intervjuguiden fick jag bekräftelse på att jag utformat frågorna på ett giltigt sätt, då jag i 

intervjusvaren såg att jag mätt det jag haft för avsikt att mäta. Frågorna i intervjuguiden var 

väl genomtänkta utifrån den forskning jag studerat inför intervjuerna. För att säkerställa att 

jag höll mig inom ämnet vid intervjuerna använde jag mig av samma intervjuguide vid 

samtliga intervjuer.  

En styrka är att jag vid intervjuerna upplevde en mättnad (Ahrne & Svensson, 2011) då jag 

fick återkommande och liknande svar från flera av informanterna. Detta visade på att de var 

representativa för gruppen av informanter. 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
I min studie har jag utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som 

används i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra huvudkraven som ställs är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att deltagaren ska informeras om att det är frivilligt att delta i 

forskningen och att deltagaren även har rätt att avbryta sitt deltagande. Deltagaren ska 

informeras om syftet med undersökningen och på vilket sätt undersökningen kommer att 

genomföras. I studien informerades informanterna först i ett missivbrev, samt även före 

intervjun att det var frivilligt att delta och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 

deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att det är forskarens uppgift att inhämta samtycke från deltagaren. 

Deltagaren äger rätten att bestämma om han vill vara med i forskningen eller inte. Deltagaren 

har rätten att bestämma om, hur länge och på vilka villkor han vill delta. Deltagaren kan när 

som helst under studien välja att avbryta sitt deltagande utan att det ska ge några negativa 

konsekvenser. Innan intervjuerna fick informanterna tydlig information om deras möjlighet att 

avbryta sin medverkan i studien utan det skulle ge några negativa konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentionalitet så att ingen utomstående ska kunna ta del av några 

personuppgifter. Forskaren ska vidta åtgärder för att försvåra för utomstående att identifiera 

deltagare i undersökningen. Informanterna fick i missivbrevet information om att allt material 

och alla personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt, samt att allt insamlat material 

kommer att förstöras efter att examensarbetet blivit godkänt. Vid intervjuerna gavs samma 

information ytterligare en gång till informanterna.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas i forskningssyfte. De får därmed inte användas i kommersiellt bruk eller i syften 

som inte är vetenskapliga. Informanterna fick före intervjuerna veta att de insamlade 

uppgifterna endast kommer att användas för denna studie. 
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6 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet utifrån det empiriska materialet. Vid intervjuerna 

framkom olika områden som påverkar elevernas inkludering. Dessa områden har i resultatet 

formulerats till faktorer som påverkar grundsärskoleelevernas inkludering. Efter varje område 

görs en analys utifrån Nilholms (2007) beskrivning av tre specialpedagogiska perspektiv.  

6.1 Presentation av informanter 
I studien har sju kvinnliga informanter deltagit.  

 Sofia är utbildad grundskollärare och undervisar i en grundsärskoleklass år sju till nio. 

Hon har jobbat inom grundsärskolan i två år, men har tio års erfarenhet av 

undervisning i grundskola och folkhögskola.  

 Paula är utbildad förskollärare i botten med en vidareutbildning till grundskollärare. 

Hon har även en speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Hon har 

erfarenhet av undervisning från förskola till gymnasiet. Idag undervisar hon elever 

inom gymnasiesärskolan.  

 Louise är utbildad grundskollärare med en vidareutbildning till specialpedagog med 

inriktning mot grundsärskola. Hon har arbetat femton år som lärare, varav tio år inom 

grundsärskolan. Idag arbetar hon som lärare för grundsärskoleelever i år ett till nio, 

samt som specialpedagog med handledarfunktion för lärare som undervisar 

inkluderade grundsärskoleelever.  

 Petra är utbildad grundskollärare och har arbetat som lärare i tio år, varav två år i 

grundsärskolan. Hon undervisar i en grundsärskoleklass med elever från år ett till sex. 

 Emma har en grundutbildning som förskollärare och en vidareutbildning till 

specialpedagog. Hon har arbetat med barn och elever med olika 

funktionsnedsättningar i ca 25 år. Idag undervisar hon elever i år två till sex inom 

grundsärskolan och träningsskolan. 

 Ida är utbildad lågstadielärare med en kortare påbyggnadsutbildning inom 

specialpedagogik. Hon har erfarenhet av undervisning inom grundsärskolan från år ett 

till och med gymnasiet, samt inom träningsskolan år sju till nio. Hon undervisar idag 

elever inom träningsskolan år sju till nio. 

 Nina har en grundskollärarutbildning för år ett till sju. Hon har arbetat inom både 

grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan under ca 15 år. Idag undervisar hon 

elever i en grundskoleklass år ett till tre, där hon även undervisar inkluderade 

grundsärskoleelever. 

6.2 Organisatoriska faktorer 
De intervjuade lärarna anser att utbildningsnämnderna i kommunerna påverkar grundsärskole-

elevers inkludering i grundskolan genom att de fattar beslut om skolorganisationens struktur, 

skollokaler och resursfördelning. Lärarna Paula och Petra beskriver också att kommunstorlek 

påverkar, de mindre kommunerna har ofta för få grundsärskoleelever för att inrätta en egen 

grundsärskoleklass. De berättar att eleverna istället blir inkluderade i grundskoleklaser, vilket 
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ur ett elevperspektiv i vissa fall blir positivt, medan det i andra fall får negativa konsekvenser 

för eleven då det inte finns några alternativ. Enligt samtliga informanter är rektorers 

inställning och syn på inkludering en stor påverkansfaktor för grundsärskoleelevernas 

möjligheter till inkludering. För att skapa goda möjligheter för inkludering måste tanken om 

inkludering finnas med hela vägen från huvudman, rektor, lärare och ända ner till elevnivå. 

Alla i en organisation måste vara delaktiga i inkluderingsarbetet och sträva åt samma håll för 

att det ska bli en bra inkludering. Det måste även finnas gemensamt satta mål som alla strävar 

efter för att inkluderingen ska fungera.   

Jag tror den största aspekten är att skolan som helhet har ett inkluderande sätt. Oavsett om du tittar på 

organisationsnivå, gruppnivå eller individnivå så har man ett inkluderingstänk hela vägen. (Sofia) 

Rent organisatoriskt så har det med rektorer och oss lärare emellan hur duktiga vi är på att få till 

möten och inkludera våra elever. (Petra) 

I den lite mindre kommunen har man faktiskt inget val. Har man två elever i hela kommunen så kan 

man inte sätta dem i enskild grupp. (Paula) 

Ytterligare en organisatorisk faktor som lärarna Ida, Louise och Emma tar upp är den 

ekonomiska frågan. De uttrycker att den inkluderande verksamheten blir dyrare på grund av 

att det krävs mer personalresurser. Därmed styrs till viss del den inkluderande verksamheten 

av ekonomin. 

Jag kan ju tänka mig att inkludering kräver ganska mycket personresurs kring den eleven och att man 

måste vara beredd att betala. Alltså skolan måste vara beredd att betala eller samhället måste vara 

beredd på att betala. (Ida) 

De intervjuade lärarna pratar mycket om vikten av att all personal på en skola har ett intresse 

för värdegrundsarbete och inkludering. För att skapa en skola för alla anser de att 

värdegrundsarbetet som drivs på skolorna är oerhört viktigt för hur personalen ser på 

inkludering. 

Vi pratar väldigt mycket om värdegrundsfrågor. (Louise) 

Den människosyn jag har den är så präglad av att alla är lika. Självklart ska det vara inkluderingstänk 

där alla är lika och gör likvärdiga saker utifrån sin förmåga. Inkludering skulle vara något som sitter i 

ryggmärgen hos alla. Kommer man dit då är alla tillsammans. (Sofia) 

6.2.1 Lokalers påverkan 

Samtliga intervjuade lärare anser att lokalernas placering påverkar elevers inkludering på 

olika sätt. De menar att för eleverna enklare ska få möjligheten att inkluderas krävs att 

grupperna befinner sig nära varandra eller i samma lokaler så det är smidigt för eleverna att 

förflytta sig mellan lokalerna. Klassrummens placering och en gemensam skolgård med 

samlagda raster har stor betydelse och påverkar elevernas möjlighet till inkludering. Att äta i 

samma matsal skapar både möjligheter och svårigheter för inkludering.  

Lokaler påverkar, hur lokalerna ser ut och om man har nära till varandra. Om man ska vara inkluderad 

på heltid eller deltid så är det ändå så att lokalerna måste fungera så. Det får inte vara avstånd så att 

det blir krångligt. (Ida) 

Jag har en elev som inte kan gå upp till matsalen till exempel, som får äta här i klassrummet och jag 

menar för honom kan det vara jobbigt om han drabbas av panikångestattack mitt i smeten när alla är 

runt omkring. Men för andra kan det vara nyttigt att se att det kan hända, men för honom är det inte så 

bra då. (Emma) 
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Den här gruppen befinner sig ju mitt i hjärtat av skolan. Det är ju absolut en fördel för att man ska 

synas och vara en i mängden, alltså där många människor befinner sig. Ja, det blir ju jättepositivt. 

(Sofia) 

Det är inte självklart att eleverna själva ser det som en fördel att befinna sig mitt i skolan. 

Den utmaning som man står inför, det är ju att eleverna ska tycka och känna sig bekväma med det. 

Och det tror jag har att göra med att de inte har självinsikt, de har inte självförtroende. Och de är inte 

säkra på att någon annan de möter där ute skulle acceptera dem. (Sofia) 

Emma och Ida har erfarenhet av att det inte alltid är en fördel för eleverna att vara centralt 

placerade. De menar att det är viktigast att se till de enskilda elevernas behov och för vissa 

elever kan en avskild plats i skolan vara det bästa alternativet. 

Vi är längst bak för att det ska vara lugnt. Vi har en korridor där det inte är så mycket barn. (Emma) 

Det får jag ju anpassa från behovet, att jag inte lägger rasterna precis när det är som mest elever ute 

från grundskolan också. (Emma) 

6.2.2 Analys av organisatoriska faktorer 

Elever som hör till grundsärskolan är ofta segregerade från grundskoleeleverna en stor del av 

skoldagen, både i undervisning och i lokaler. Segregationen kan tolkas ur ett kompensatoriskt 

perspektiv då elever med intellektuell funktionsnedsättning inte har en given plats bland 

grundskoleeleverna. Istället försöker skolan kompensera deras svårigheter genom att placera 

dem i grundsärskolan. Här synliggörs även att det är ett dilemma för alla inblandade, både 

elever och vuxna hur inkluderingen ska möjliggöras. I dilemmaperspektivet beskrivs att det 

inte finns några enkla lösningar på hur man ska hantera elevers olikheter inom 

utbildningssystemet och det är detta som tydligt synliggörs i analysen. 

6.3 Lärares påverkansfaktorer 

6.3.1 Lärares attityder 

Informanterna berättar samstämmigt i intervjuerna att det som har störst betydelse för hur 

eleverna påverkas av inkludering är lärares attityder och förhållningssätt mot eleverna. 

Eleverna påverkas av både grundsärskolans lärare och lärarna i grundskolan. Det är 

övervägande på grundsärskollärarens initiativ eleverna inkluderas och därför måste 

grundsärskolans lärare aktivt och medvetet föra en dialog med grundskolans lärare för att få 

eleverna inkluderad i grundskoleklassen. När både lärarna i grundsärskolan och grundskolan 

är positiva till inkludering driver de arbetet framåt och det blir en positiv påverkan för 

eleverna, men när någon av lärarna är negativ får eleverna betydligt sämre förutsättningar för 

att få en lyckad inkludering. 

Oftast är de vi på särskolan som ta initiativet till inkludering, läraren eller assistenten. (Petra)  

Det är förhållningssättet läraren har, om den är positiv eller negativ till inkludering, det styr. (Nina) 

Om man jobbar med en annan lärare i en klass som är negativ eller inte förstår vad det handlar om så 

är det ju ett betydligare hårdare arbete än om man jobbar tillsammans med det. (Paula) 

Det är ett jättestort arbete och man måste börja med sig själv och sina egna tankar kring 

särskoleelevers inkludering. (Paula) 
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Det beror ju på hur läraren förhåller sig och hur man tänker om inkludering. Det kan ju vara skillnad 

om man bara är integrerad, man finns bara där eller om man ses som en del av klassen, alltså 

inkluderad. Är man inkluderad måste man utgå från allas förutsättningar, då måste man tänka på 

eleven som har svårt med vissa saker. (Emma) 

Enligt samtliga lärare i studien måste elevens inkludering först och främst utgå från elevens 

bästa. Det ska vara positivt för den enskilde eleven för att man ska jobba mot inkludering. 

All inkludering ska vara så att det gynnar eleven, det tycker jag är det viktigaste. Inte inkludering för 

någon annans skull eller för inkluderingens skull. (Petra) 

När man tar beslut om inkludering måste man ha personen med funktionsnedsättningen i fokus, 

vinstoddsen måste ligga hos den personen. Vad andra vinner på det får liksom vara vågorna, de goda 

vågorna som kommer av insatsen. (Ida) 

Det ska vara inkludering utifrån våra elever. Det är våra elever först och främst som vi måste fundera 

på hur det fungerar för dem med inkludering. (Emma) 

6.3.2 Lärares kunskaper 

Lärarna i studien beskriver att när alla lärare och övrig personal på en skola har goda 

kunskaper om elever med intellektuell funktionsnedsättning får eleverna bättre förutsättningar 

för att inkluderingen ska bli gynnsam för eleven.  

Det är så speciell kompetens som behövs för att möta de här eleverna för att få dem att utveckla de här 

skolkunskaperna, eller livskunskaperna egentligen. Jag ser att när vi ger våra specialpedagogiska 

kunskaper som vi har inom särskolan, så har vi ofta större bredd på metoder, strategier, läromedel, 

förhållningssätt, allt specialpedagogiskt tänkande att nå eleven till att utveckla skolkunskaper. Det är 

skolkunskaperna med läsning, skrivning, matematik, omvärldskunskap i samhällsorenterande och 

naturorienterande ämnen som gör att de så småningom blir starka individer. (Louise) 

Det krävs jättemycket kunskap och förståelse. Jag upplever att det är väldigt stor okunskap, i 

synnerhet kring intellektuell funktionsnedsättning där det inte är synligt för blotta ögat. (Ida) 

Kunskaper är en stor faktor också och en vilja. En vilja både från familjen och från skolan att man vill 

inkludera och att man tror att det man gör är bra. (Ida) 

6.3.3 Lärares undervisning 

Vid intervjuerna beskriver informanterna att grundskollärarnas undervisning starkt påverkar 

de inkluderade eleverna. Framförallt handlar det om hur grundskolans lärare hanterar 

undervisningssituationerna där elever med intellektuell funktionsnedsättning deltar. Det finns 

en variation på lärares kompetens att undervisa eleverna. Vissa lärare har en tydlig struktur 

med förberedelse för eleven, de har en specialpedagogisk tanke med sin undervisning, andra 

lärare har svårigheter med att undervisa eleven och andra lärare låter assistenter ta över 

undervisningen.  

Lärarna måste hela tiden ha ett specialpedagogiskt tänk hur förbereder jag lektionen, hur genomför jag 

lektionen och hur sammanfattar jag lektionen. Det är mycket struktur där som grundskollärarna tycker 

man får med sig när man har särskoleelever i sin grupp. (Louise) 

En annan positiv sak är att lärare generellt blir mycket tydligare också. Man blir ju tvungen att tänka 

till på vad man säger och hur man lägger upp sina lektioner. Det gynnar alla i gruppen. (Paula) 

Eleven får vara med på de lektioner de är väl förberedda på, där de vet vad som kommer att hända och 

där läraren är medveten om att de kommer. (Petra) 
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Man kan organisera så eleven får vara med, han gör samma uppgifter men på sin egen nivå. Det är 

väldigt individuellt vilken nivå de ligger på. Ofta har de med en assistent och då har man fått 

informera assistenten. (Nina) 

Det kanske inte är så att det är läraren som undervisar eleven efter särskolans läroplan utan det är 

assistenten som för undervisningen. Det kan också vara så att assistenten hjälper till för mycket så 

man vet inte riktigt vilken kunskap som är assistentens eller elevens. (Louise) 

Emma beskriver den stora frustration som ibland uppstår hos grundskollärare som själva 

känner att de inte har den kunskap och kompetens som behövs för att undervisa eleven. 

Frustrationen över att inte klara av sitt jobb leder till att läraren vill segregera eleven.  

Man känner att man inte har förmågan att jobba med eleven. Det finns pedagoger som inte kan ge det 

eleven behöver, utan det är bättre han går i särskolan. (Emma) 

6.3.4 Analys av lärares påverkansfaktorer 

Lärarna i studien beskriver att eleverna påverkas i sin undervisning beroende vilken syn och 

kunskap de olika lärarna i grundskolan har om inkludering. Det finns lärare som utgår från ett 

kompensatoriskt synsätt i sin undervisning. Detta innebär att läraren lägger problemet på 

eleven och därför menar att det är bättre för eleven att gå i särskolan, eller att läraren i 

undervisningssammanhang låter en assistent ta hand om elevens undervisning. Det finns 

också lärare som har en annan syn på inkludering, där det kritiska perspektivet lyser igenom. 

Där ser läraren istället den inkluderade eleven som en resurs och möter eleven efter elevens 

egna förutsättningar och behov.  

6.4 Social utveckling och kunskapsutveckling 

6.4.1 Social utveckling 

Samtliga intervjuade lärare i studien anser att det är flera faktorer som har betydelse för hur 

grundsärskoleelevernas sociala inkludering bland grundskoleeleverna kommer att fungera. De 

uttrycker att det handlar om elevens egen förmåga till socialt samspel, grundskollärarens 

inställning till inkluderingen, grundskoleklassens elevantal och sammansättning samt klassens 

gemensamma sociala förmågor. Sofia tar vid intervjun även upp betydelsen av att läraren 

måste ha höga förväntningar på att inkluderingen ska lyckas. 

Vissa elever har goda sociala förutsättningar att vara tillsammans med och få en del av sin skolgång 

tillsammans med grundskoleeleverna. Men är gruppen osäker så blir det svårt att inkludera. (Louise) 

Det är det här sociala, hur samspelet fungerar i klassen. Det är en stor grej att det ska klicka på något 

sätt. Att det finns respekt åt båda håll och att det fungerar. Det är kanske den största grejen, för 

uppgifter och så går att anpassa. (Nina) 

Om vi ställer högra krav på våra elever att nå social inkludering så kommer vi också att nå dit. (Sofia) 

Emma och Sofia tar vid intervjuerna även upp aktivitetsdagar och friluftsdagar som en 

aktivitet där den sociala inkluderingen kan fungera på olika sätt. Antingen så blir eleverna 

delaktiga eller så blir de en särskild grupp som är med i ett större sammanhang.  

Tittar man på aktivitetsdagar och friluftsdagar så jobbar vi mycket för att eleverna i grundsärskolan 

ska ingå i någon annan klass. Det görs och det har blivit mycket bättre här på skolan. Vissa gånger har 

det funkat jättebra och ja, nu är vi kanske på väg mot målet. (Sofia) 
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Man kan vara med på friluftsdagar och göra sin egna lilla aktivitet men ändå vara med i ett 

sammanhang. (Emma) 

Även om vi var med i klassen på aktiviteten så var det ändå två klasser. De blir ju en grupp i gruppen. 

(Sofia) 

Alla klarar det inte och tyvärr väljer man att fly. Fly gör man genom att stanna hemma den dagen man 

ska vara med andra och inte bara i särskoleklassen. (Sofia)  

Enligt de intervjuade lärarna kan elever som har svårigheter med den sociala förmågan få 

svårigheter när de är inkluderade i grundskoleklassen. 

Det sociala samspelet kan vara svårt att träna bland så många där det idag i ett klassrum finns så 

många med behov. Det kan vara svårt att få till en bra social kontakt. (Petra) 

Man brottas mer med att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning själva ska våga vara en av 

alla andra. Det tycker jag är det tuffaste, att de här eleverna inte fullt ut är bekväma i alla 

sammanhang. Det tycker jag är den största utmaningen att brottas med just nu. (Sofia) 

Framförallt Louise berättar i intervjun om grundsärskoleelever med god social förmåga som 

under grundskoletiden varit inkluderade i grundskoleklass. Hon beskriver hur eleverna blivit 

positivt påverkade av att vara inkluderade och hur de tack vare det fått goda kompisrelationer 

med grundskoleelever som de umgås med både på raster och efter skoltiden.  

Han fick väldigt god social kontakt med den gruppen. Han umgås fortfarande med sina vänner från 

grundskolan. Och det tycker jag är jättepositivt. Han har lärt sig att ta ansvar på fritiden, han har lärt 

sig åka buss, han har lärt sig att vara ute tillsammans med andra. Ja, han rör sig i samhället precis som 

alla andra. (Louise) 

Lärarna i studien beskriver att både grundsärskoleelever och grundskoleelever påverkas 

positivt av den sociala inkluderingen. Eleverna med intellektuell funktionsnedsättning får 

förebilder bland grundskoleeleverna och tar efter deras sociala beteende. Även 

grundskoleeleverna påverkas genom att de får en annan syn på grundsärskoleeleverna och att 

de får en större förståelse för att människor har olika behov. 

Man har lärt sig att härma att beteende som är positivt för en själv. Man kommer i ett socialt 

sammanhang och man får liksom träna på sitt funktionshinder. Så jag har sett att det är positivt att man 

har andra förebilder. (Ida) 

Det var inte bara grundsäreleverna det var fokus på utan det var faktiskt fokus på att grundskolans 

elever skulle inkluderas hos oss. (Paula) 

Det är positivt för grundskoleeleverna som får lära sig förstå andra människors behov och att det finns 

barn som har större behov än andra i vårt samhälle. De utvecklar jättefin empati på vår skola måste jag 

säga. (Louise) 

6.4.2 Analys av social utveckling 

Vid intervjuerna påtalar lärarna att det är lättast att börja inkludera eleverna socialt. Det finns 

en tanke hos lärarna som visar att de vill hitta en förändring i skolans sätt att hantera 

inkludering. För att få en förändring börjar de med det enkla för att komma vidare till det 

svåra. Inom det sociala området framträder det kritiska perspektivet där personalen försöker 

förändra verksamheten så den möter eleverna där de befinner sig. Samtidigt ser lärarna även 

att grundsärskoleeleverna tillför grundskoleeleverna andra resurser. Dessutom diskuteras inte 

behovet av specialpedagogisk personal på samma sätt vid den sociala utvecklingen. I lärarnas 

beskrivning av den sociala utvecklingen hos eleverna är segregeringen är mindre tydlig. 
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6.4.3 Kunskapsutveckling 

De intervjuade lärarna beskriver hur elevernas kunskapsutveckling kan se ut när de är 

inkluderade i grundskolan. Lärarna säger i intervjuerna att det finns både fördelar och 

nackdelar med att eleverna läser ämnena inkluderade. Men under intervjuerna framträder 

åsikter som tydligt visar att det är övervägande negativt för elevernas kunskapsutveckling. En 

av fördelarna med inkluderingen är att de inkluderade eleverna kan få större möjligheter att få 

ökade kunskaper då de får kunskapsmässiga förebilder och att undervisningen blir mer 

utmanande för eleverna.  

Elever med intellektuell funktionsnedsättning skulle nå mycket högre kunskapsnivåer för de skulle bli 

mycket mer utmanade. För att öka kunskapsnivån måste du gå ifrån trygghetszonen och bli utmanad i 

kunskaperna, genom stöttning naturligtvis. För annars faller det, ifall man bara blir utmanad i 

kunskapen men inte har stödet. Så det handlar om pedagogen i elevens närhet. (Sofia) 

Det är positivt för särskoleeleven som får kunskapsmässiga förebilder i grundskoleeleverna. (Louise) 

Enligt de intervjuade lärarna kan det också vara så att grundsärskoleeleverna inte får med sig 

tillräckliga kunskaper när de är inkluderade i en grundskoleklass. Undervisningen kan vara på 

en för hög nivå där kraven på eleverna blir orimliga, undervisningen går för snabbt för 

eleverna, gruppen kan vara för stor så eleverna får inte det lugn de behöver eller så ges det 

inte tillräckligt med tid för eleven att repetera och befästa kunskaperna.   

När särskoleelever i många år varit individintegrerade i grundskolan med stöd av assistent och sen 

kommer till grundsärskoleklass i år fem eller sex ser vi att de eleverna har sämre kunskaper i 

läsförståelse och matematik. Det tror jag beror på att undervisningen i storgrupp varit för abstrakt och 

svår. När de fått individuell undervisning så har de ofta fått det av en outbildad personal. (Louise) 

När grundskolegruppen inte möter särskoleelevens behov, om gruppen blir för stor, 

kunskapsinlärningen för snabb eller om eleven måste repetera ska det finnas möjligheter att kunna få 

undervisningen i liten grupp eller individuellt. (Louise) 

Ofta går det så snabbt i grundskolan och oftast behöver eleverna repetitioner och då är man redan inne 

på nästa område så då hinner de aldrig befästa något. (Petra) 

Jag kan vara väldigt kluven till inkludering just den här kunskapsinhämtande tiden när vi pratar 

skolkunskaper för man behöver få lugn och ro för att hinna med. (Ida) 

Om man ha genomgångar i matematik och svenska och eleven inte är på den nivån då fungerar det 

dåligt. (Nina) 

Sex av de sju intervjuade lärarna beskriver att grundsärskoleeleverna inkluderas i alla skolans 

ämnen. Vid intervjun med Sofia ger hon en helt annan bild av detta då hon berättar att 

grundskollärarna i de teoretiska ämnena inte alls arbetar med inkludering på den skolan hon 

arbetar på.  

Det har aldrig varit på tal att man i vissa teoretiska ämnen skulle tillhöra en grundskoleklass. Så har 

det aldrig varit, den diskussionen har aldrig förts. (Sofia) 

De intervjuade lärarna är eniga i sina beskrivningar av att det är lättare att inkludera eleverna i 

de praktiska ämnena än i de teoretiska ämnena. De anser att det beror på att det i de praktiska 

ämnena inte ställs samma höga krav på elevernas teoretiska förmågor. Dessutom anser de att 

eleverna är mer positiva till de praktiska ämnena och att det är lättare för grundskollärarna att 

individualisera undervisningen för de enskilda eleverna så att de får med sig goda kunskaper. 

Eleverna är med när det är praktisk skola, idrott, slöjd, musik. (Louise) 
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Kunskapsmässigt är det enligt de intervjuade lärarna enklast att lyckas med inkluderingen i de 

lägre åren. De anser att det beror på att kunskaperna mellan grundsärskoleeleverna och 

grundskoleeleverna inte är så stora än, samt att kraven på eleverna inte är lika höga i skolans 

lägre år.  

De är oftast med från början i förskoleklass och i det mesta i ettan, men i år två måste vi backa tillbaka 

mycket och jobba med grundläggande läs- och matematikinlärning i liten grupp i särskolan. (Louise) 

Paula, en av de intervjuade lärarna beskriver att ibland upplever inte eleverna själva att 

undervisningen är för svår för dem och då får de inte samma syn som läraren. Då kan det 

uppstå diskussioner och frågor från eleverna om varför de inte får vara med i 

grundskolegruppen. 

Jag har haft diskussioner med elever i särskolegruppen där de ifrågasatt varför de inte får vara med i 

grundskoleklassen. (Paula) 

6.4.4 Analys av kunskapsutveckling 

Flertalet av de intervjuade lärarna är tveksamma till inkludering vid de teoretiska ämnena. De 

har erfarenhet av att det är svårt för grundsärskoleeleverna att tillägna sig tillräckliga 

kunskaper då kraven är höga och tempot högt i grundskolan. Det är oftast den undervisande 

läraren och inte eleven som bestämmer om eleven ska vara med i undervisningen, eller om 

eleven ska få undervisning av en elevassistent, eller i grundsärskolan. Inom området kring 

elevernas kunskapsutveckling utmärker sig det kompensatoriska perspektivet mycket tydligt. 

Här ser de undervisande lärarna först och främst till elevens svårigheter och deras diagnos 

intellektuell funktionsnedsättning. Vid undervisning med eleven försöker lärarna kompensera 

elevens behov av stöd genom olika åtgärder såsom stöd av specialpedagog eller elevassistent. 

6.5 Elevers uttryck för påverkan av inkludering 
Enligt de intervjuade lärarna ger eleverna olika uttryck för att de blivit påverkade av att vara 

inkluderade. De visar det både med kroppsspråk och muntligt om de blivit positivt eller 

negativt påverkade. Ett annat uttryck för att de blivit påverkade är att de härmar ett beteende, 

eller gör samma saker som grundskoleeleverna gör. De intervjuade lärarna beskriver att det 

inte går att ta miste på om eleven själv är nöjd med inkluderingen. 

Man märker ju på eleverna om det varit en lyckad inkludering, hur stämningen är och när man gör 

utvärderingen och får det muntligt bekräftat. De gångerna är man jätteglad. Man kan även se det efter 

en sån aktivitetsdag hur de faktiskt hälsar och säger hej i korridoren till dem som de varit med. (Sofia)   

De är nöjda och har roligt, de är inte oroliga. (Emma) 

De är glada och positiva. Man ser det på dem och på minspelet att de gärna är med och att de deltar i 

det man gör. (Nina) 

Det syns på elevernas uttryck. De äldre eleverna säger det helt enkelt. Ja, jag vill ha träslöjd och idrott 

med dem. De har friluftsdag och då vill jag vara med dem (Louise). 

Det är när de med stolthet går iväg och berättar för klasskompisar att nu ska jag göra det här. Man ser 

att eleven tycker att det är wow och så. (Ida) 

Man ser det på kroppshållningen om det varit ett positivt möte, alltså man ser det så väl. (Petra) 

När eleven slutat med ett beteende som inte varit så kul. (Ida) 
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I intervjuerna beskriver Petra tydligt vikten av att som lärare vara uppmärksam på de signaler 

eleven ger om inkluderingen inte varit bra. 

Ja, man sjunker ihop, man är mer alldaglig eller snudd på en lite sorgsen blick i ögonen, 

ansiktsmimiken. (Petra) 

När eleven själv upplever att det går över huvudet och de inte vill gå iväg till värdklassen eller att de 

skyndar sig tillbaka. (Petra) 

Tre av de intervjuade lärarna Louise, Emma och Ida beskriver att de har sett att elever 

påverkats negativt av inkludering när de utvecklats och blivit äldre. Oftast påbörjas processen 

när eleverna med intellektuell funktionsnedsättning börjar jämföra sig med eleverna i 

grundskolan. Det är först då eleverna själva börjar se sina egna svårigheter och fundera över 

dem. Vilken förmåga eleverna har att hanterar processen handlar enligt lärarna om hur tidigare 

lärare pratat med eleverna om vilka olika förutsättningar alla människor har. Samtidigt 

handlar det även om vilken syn elevernas tidigare lärare haft på eleverna under hela 

skolgången. Lärarna som undervisar de äldre eleverna berättar vid intervjuerna att det är 

tydligt att elevernas svårigheter kommer ifatt dem när de blir äldre. 

Eleven ifrågasätter sig själv, varför har jag svårt att lära mig, varför får inte jag alltid gå i stor grupp. 

(Louise) 

De känner sig inte hemma någonstans, inte i grundskolan och inte i särskolan och då blir det oftast ett 

utåtagerande beteende de tar till. (Emma) 

När eleven uppmärksammar och märker att de inte är som alla andra, att man inte kan lika bra som 

andra. (Ida) 

Att någon mår dåligt när det går upp för den att man är annorlunda och ingen har pratat om det med 

personen själv. (Ida) 

6.5.1 Analys av elevers uttryck för påverkan 

Enligt de intervjuade lärarna påverkas eleverna på olika sätt av inkludering. När inkluderingen 

fungerar ser lärarna att det finns en glädje hos eleverna, men när det inte fungerar blir det 

både en besvikelse och en sorg för eleverna. När de själva känner att de är annorlunda lägger 

de skulden på sig själva. Enligt de intervjuade lärarna finns det inte något enkelt svar på hur 

det ska hanteras, men de anser att det är viktigt att eleverna under hela sin skolgång får prata 

med någon vuxen om sina svårigheter och sina begränsningar för att de inte ska hamna i 

besvikelsen när de blir äldre. Med denna syn hos lärarna hamnar de inom det kompensatoriska 

perspektivet, här kommer verkligheten utanför den skyddade skolmiljön ifatt eleverna.  

6.6 Möjligheter och svårigheter med inkludering 

6.6.1 Möjligheter med inkludering 

Informanterna i studien beskriver att när grundsärskoleeleverna är inkluderade blir de 

delaktiga i ett större socialt sammanhang och därmed får de möjligheter att behålla sina 

kompisar, samt även chansen att hitta fler som de kan umgås med både i skolan och på 

fritiden. Genom delaktigheten ser de grundskoleelevernas beteende, förmågor och kunskaper, 

vilket påverkar grundsärskoleeleverna till att göra likadant som de goda förebilderna. 

De får möjlighet att möta oliksinnade, möjlighet till många vänner, möjligheter till glädje där man är 

en lite större grupp där inte bara ett fåtal elever befinner sig. (Petra) 
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Jag tycker de ska vara kvar på grundskolan så länge de bara kan för att de ska behålla sina 

kompisrelationer. Man får vara kvar i sin hemmiljö där man har sina kompisar. (Emma) 

Det positiva är att de tagit efter, alltså haft kompisar som positiva förebilder. Man lär sig härma ett 

beteende som är positivt för en själv. Man kommer i ett socialt sammanhang och får liksom träna på 

sin funktionsnedsättning. (Ida) 

De intervjuade lärarna anser att en möjlighet som skapas genom grundsärskoleelevernas 

inkludering är att eleverna i grundskolan lär känna grundsärskoleeleverna på ett djupare plan. 

Detta bidrar till att de får kunskap och förståelse för att olika personer har olika behov. I ett 

längre perspektiv ger det eleverna ökade möjligheter att även lyckas bli inkluderade i 

samhället istället för att det skapas en vi och dem mentalitet. 

Det är också positivt för grundskoleeleverna som får lära sig förstå att det finns barn som har större 

behov än andra i vårt samhälle. (Louise) 

De har lättare att komma ut i samhället när de fått det sociala. (Nina) 

Samtliga informanter anser att för att skapa goda möjligheter för eleverna i framtiden är det en 

förutsättning att inkluderingen börjar i de lägre åren i skolan då det är där grunden läggs. 

Eleverna i de lägre åren är mer nyfikna och öppna för olikheter, samtidigt som alla elever 

behöver mer stöd av vuxna när de är små.  

Det är lättare ju yngre man är. När man är sex år gör man inte skillnad och det är inget konstigt att 

fröken är med för man stöttar alla barn på ett annat sätt då. (Paula) 

Det är absolut lättare med inkludering i de lägre åren. De första skolåren är barn mer nyfikna och 

öppensinnade på något sätt. (Louise) 

Det är väldigt individuellt hur det fungerar. I ettan och tvåan går det bra, men sen blir det svårare när 

de blir äldre. (Nina) 

Enligt de intervjuade lärarna Petra och Sofia finns det goda möjligheter för inkluderade elever 

att nå högre kunskaper genom att vara inkluderade. De menar att grundskollärarna har högre 

förväntningar på grundsärskoleeleverna än lärarna i grundsärskolan. Då lärarens förväntningar 

på eleverna blir högre presterar de bättre och därmed får de ökade möjligheter att nå högre 

kunskapsnivåer. 

Med inkludering får de möjlighet att nivån för utbildningen ligger lite högre. (Petra) 

Alla elever som har intellektuell funktionsnedsättning skulle nå mycket högre kunskapsnivåer om inte 

särskolan fanns. (Sofia) 

6.6.2 Svårigheter med inkludering 

De intervjuade lärarna anser att det finns flera svårigheter med inkludering som eleverna kan 

stöta på.  Lärarna uttalar att det finns en stor okunskap bland både rektorer, lärare, assistenter 

och föräldrar vad inkludering handlar om. Det blir heller inte tydligt för alla vad inkludering 

innebär om inte skolan har ett gemensamt mål för inkludering. På grund av okunskapen 

skapas svårigheter för eleverna redan innan de börjar med inkluderingen eftersom personal på 

skolan hanterar elevens inkludering på olika sätt. När personal är positiv blir det oftast bra, 

men är personal negativ blir det negativt.  

Det är begrepp man skulle behöva jobba jättemycket med i skolans värld och i samhället. Om målet 

ska vara att den här gruppen människor ska leva på lika villkor i samhället måste vi ha klart för oss 

vad begreppen står för. (Paula) 
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Om man jobbar med en lärare som är negativ eller inte förstår vad det handlar om blir det ett betydligt 

hårdare arbete än om man jobbar tillsammans. (Paula) 

Inkluderingen styrs först och främst av en rektor som jobbar för inkludering och tycker att det är alla 

elevers likas värde att gå på samma skola, att vara tillsammans. (Louise) 

Det är inte alla föräldrar som är positiva till inkludering heller. (Paula) 

Man vet inte riktigt vad min skola strävar mot, vi har inget gemensamt mål och då blir det inte 

inkludering fullt ut. (Sofia) 

De intervjuade lärarna gör bedömningen att det kostar mer pengar med inkludering. De 

påtalar vikten av att de inkluderade eleverna får stöd av personal med specialpedagogisk 

kompetens och erfarenhet av arbete med grundsärskoleelever. Utan denna specialkompetens 

anser lärarna att eleverna kan få svårigheter att vara inkluderade. 

Det är så speciell kompetens som behövs för att möta de här eleverna för att få dem att utveckla de här 

skolkunskaperna, eller livskunskaperna egentligen. (Louise) 

Att det inte finns personal som har kompetensen med specialistutbildning inom autism, 

språksvårigheter eller liknande. (Emma) 

Jag har sett det negativa när det inte finns tillräckliga personalresurser då ett barn kan bli väldigt illa 

utsatt. (Ida) 

Enligt de intervjuade lärarna kan det vara svårt för grundskollärarna att undervisa på rätt nivå, 

vilket skapar svårigheter för eleverna att följa med i undervisningen. Ibland blir det svårt för 

eleverna att vistas i grundskolans miljö då det är större grupper och stökigare miljö. En annan 

svårighet som de intervjuade lärarna tar upp som påverkar inkluderande elever är att de ofta 

har en pedagog eller elevassistent nära sig hela skoldagen. Detta innebär att eleverna får för 

mycket hjälp och därför inte får möjligheten att lära sig saker de egentligen har förmågan till 

att klara. 

Det kan vara svårt att hitta rätt nivå på utbildningen, rätt nivå på kravnivåerna. (Petra) 

Assistenten hjälper till för mycket och ger hintar så man vet inte riktigt vilken kunskap som är 

assistentens eller elevens. (Sofia) 

Ibland behöver man någonstans att gå undan och finns inte de blir man väldigt sårbar med massor av 

elever omkring sig. (Nina) 

De deltagande lärarna i studien anser att det uppstår svårigheter för eleverna när de själva inte 

vill vara inkluderade. Detta hänger enligt lärarna ihop med elevens ålder, självförtroende och 

självkänsla.  

Man brottas med att eleverna med intellektuell funktionsnedsättning själva ska våga vara en av alla. 

Det har med självförtroende och stöttning hemifrån att göra hur långt man vågar blanda sig. (Sofia) 

Det är jättetufft för dem, speciellt när de börjar komma upp lite i åldrarna. (Emma) 

Ibland växer klassen ifrån den som är inkluderad. Då får man flytta eleven till yngre barn. (Nina) 

Det kan vara svårt att inkludera elever då timplanerna för grundsärskolan och grundskolan är 

olika. En annan organisatorisk svårighet är att grundsärskolans och grundskolans schema inte 

överensstämmer, vilket leder till att eleverna inte kan bli inkluderade.  
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Det är en kollision mellan timplanerna och då får vi se till att se vilka ämnen som passar att eleven är 

inkluderad i. Varje hösttermin har vi ett himla pusslande och ibland kan vi i särskolan också känna, 

nää, det är mycket lättare om vi har alla våra särskoleelever i vår lilla grupp alltid. För då kan vi ha ett 

schema som vi kan följa hela veckan och vi kan ha svenska, matte, so, no när vi vill och vi kan vara 

flexibla i vårt eget schema. Men sen tänker vi ju ändå att en skola för alla, ett samhälle för alla, det får 

vara lite jobbigt med schema ibland faktiskt.  (Louise) 

Det är timplandestyrt och det ser så olika ut. Grundsärskolan har väldigt mycket mer praktiska ämnen 

och grundskolan mer teoretiska. Det tycker jag är ett rejält krokben faktiskt. (Paula) 

Sen krävs det en väldig organisation, man river sina hår ibland för att få till det. (Nina) 

6.6.3 Analys av möjligheter och svårigheter med inkludering 

De intervjuade lärarna ser att genom inkludering ställs grundsärskoleleverna inför både 

möjligheter och svårigheter. Ur ett socialt perspektiv finns det övervägande möjligheter för 

eleverna att vara inkluderade, framför allt då eleverna är yngre. I de lägre åren ser lärarna inte 

till elevernas svårigheter, utan istället ser de främst till elevernas rätt att vara en del av ett 

sammanhang. Ofta kommer svårigheterna när eleverna blir äldre och det ställs andra krav på 

dem. När svårigheterna uppstår har skolan problem att hantera dem och lägger det då som ett 

problem hos individen. För att hjälpa eleven i svårigheter så kommer elevassistent eller 

specialpedagog in för att kompensera bristerna hos individen. Denna lösning på problemet 

visar på att det finns ett kompensatorisk perspektivet inom skolorna. 

Att timplanen och schemaläggning styr är en starkt negativ faktor som påverkar elevers 

inkludering. Här ställs lärarna inför ett verkligt svårlöst dilemma som handlar om hur långt de 

kan gå för att möjliggöra elevernas inkludering. I slutändan handlar det ofta om att skolan 

misslyckas med att skapa en organisation som tillåter elevernas fulla inkludering. Det finns ett 

tydligt kompensatoriskt perspektiv, som syns då timplanen får styra istället för att hitta en 

lösning på problemet.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel förs metoddiskussion och diskussion av studiens resultat. Resultaten diskuteras 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, tidigare forskning, samt de specialpedagogiska 

perspektiven. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning och slutord.  

7.1 Metoddiskussion 
För att svara på syftet med min studie valde jag att använda mig av en halvstrukturerad 

kvalitativ intervju som metod. Jag intervjuade sju kvinnliga lärare som arbetar med och har 

erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Mitt val av metod 

motiverades av att jag i studien ville få lärarnas upplevelse av ämnet, vilket kan ses som en 

styrka med intervjun som metod (Ahrne & Svensson, 2011). Ytterligare en styrka med 

intervjun som metod är att jag på relativt kort tid fick möjlighet att genomföra flera intervjuer 

samt att flera personer gick med på att delta i intervjuerna.   

I studien används enbart intervjun som metod för att komma fram till ett resultat. Detta kan 

ses som en begränsning i studien då intervjuer enligt Ahrne och Svensson (2011) bör 

kompletteras med ytterligare metoder för att få en bredare bild av det som studeras. Om tiden 

för studien tillåtit ytterligare metod hade det varit bra att komplettera intervjuerna med 

observationer, då de kunde bekräftat det som informanterna beskrev i intervjuerna.  

7.2 Resultatdiskussion 
Mitt syfte med studien har varit att beskriva några lärares perspektiv på vad som påverkar 

grundsärskoleelevers inkludering i grundskolan. Med studien sökte jag efter faktorer som 

påverkar eleverna vid deras inkludering, hur eleverna själva uttrycker påverkan, samt vilka 

möjligheter och svårigheter elever ställs inför vid inkludering. 

7.2.1 Organisatoriska faktorer 

Studien visar tydligt att det finns en mängd faktorer som påverkar om och på vilket sätt 

grundsärskoleelever blir inkluderade i grundskolan. Den största svårigheten med inkludering 

är att grundsärskolan är en egen skolform, där elever med intellektuell funktionsnedsättning 

blir placerade. Detta gör att eleverna automatiskt blir segregerade från grundskolan. Utan 

dessa två skolformer hade inte diskussionen om inkludering av grundsärskoleelever behövts, 

istället hade alla elever fått möjlighet att undervisas i en skola för alla. Men då det inte finns 

något styrdokument som säger att grundsärskolelever ska vara inkluderade blir det egna val 

bland skolledning, lärare, föräldrar och elever som styr. Ofta är det enskilda lärare som 

beslutar om hur inkluderingen ska se ut för eleven, vilket skapar stora skillnader för elever ute 

på olika skolor. I resultatet synliggörs lärarnas skilda uppfattningar om vad som är 

inkludering, vilket är en bidragande orsak till att elevernas inkludering ser olika ut. För att 

uppnå en skola där alla elever är inkluderade behöver det enligt Alexandersson (2009) finnas 

en samstämmighet inom hela skolsystemet. 

7.2.2 Lärares påverkansfaktorer 

Resultatet i studien visar att lärares attityder och syn på inkludering är en oerhört stor 

påverkansfaktor för hur elevers inkludering kommer att se ut. Här synliggörs en stor 

samstämmighet mellan forskningen som använts i studien och de intervjuade lärarna. Enligt 
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Memisevic och Hodzic (2011) är lärarens attityd till inkludering en av de viktigaste faktorerna 

för om inkluderingen kommer att bli framgångsrik eller inte. Informanterna i min studie 

bekräftar forskningsresultatet, då det enligt dem uppstår svårigheter när grundskollärarna som 

ska ta emot eleverna har negativa attityder till inkludering av grundsärskoleelever.   

Lärares kunskaper om inkludering och intellektuell funktionsnedsättning är en annan faktor 

som påverkar elevernas inkludering. De intervjuade lärarna anser att när personalen kring 

eleverna har god kompetens för att möta alla elever, får de bättre förutsättningar för 

inkluderingen. Vid en av intervjuerna beskriver Louise vikten av lärares kunskaper och 

specialpedagogisk kompetens kring eleverna. Även Alexandersson (2009) beskriver i sin 

studie att den speciella kunskap och kompetens speciallärare har är betydelsefull för elevernas 

kunskapsutveckling. Samtidigt är det oerhört viktigt att de undervisande lärarna vill ta emot 

handledning av de experter som finns. Speciallärare och specialpedagoger inom 

grundsärskolan har stor kompetens och erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Deras kompetens kan skolledningen ta vara på vid fortbildning av 

grundskollärare som undervisar inkluderade grundsärskoleelever. Av informanterna i studien 

är det endast en som har en handledande funktion. Dock är det intressant att Alquraini (2012) i 

sin studie beskriver att speciallärare har en något mer negativ syn på inkludering än lärare 

utan specialutbildning. Ojok och Wormnaes (2012) visar däremot i sin studie att lärare med 

mest utbildning är de som är mest positiva till inkludering.        

I forskningen och hos informanterna synliggörs att det finns skilda uppfattningar om 

elevernas ålder påverkar lärarnas syn på inkludering. Samtliga intervjuade lärare hade 

uppfattningen att det är enklare att inkludera elever i de lägre åren. De anser att det beror på 

att de yngre eleverna är mer öppna för olikheter, att skillnaderna i elevernas kunskaper är 

mindre, samt att kunskapskraven är lägre när de är yngre. Memisevic och Hodzic (2011) visar 

i sin studie att lärare som undervisar yngre elever är mer positiva till inkludering, medan Ojok 

och Wormnaes (2012) i sin studie visar att de lärare som undervisar de äldre eleverna är mest 

positiva till inkludering. Däremot visar Alqurainis (2012) forskning inte på några större 

skillnader att åldern på eleverna hade någon betydelse för lärarnas syn på inkludering. 

Alqurainis (2012) forskning visar att det finns skillnader i manliga och kvinnliga lärares 

inställning till inkludering av elever med intellektuell funktionsnedsättning. Då informanterna 

i studien enbart var kvinnor fanns tyvärr inte möjligheten att undersöka detta vidare och göra 

jämförelser i resultatet mellan manliga och kvinnliga lärare.   

7.2.3 Social utveckling och kunskapsutveckling 

Ágotas (2013) studie visar att elever som är inkluderade på heltid har bättre förutsättningar att 

bli socialt delaktiga än de elever som bara är inkluderade en del av skoltiden. Georgiadi m.fl. 

(2012) visar i sin studie att elever som har haft inkluderade elever på sin skola är mer positiva 

till de inkluderade eleverna än de elever som gått på skolor utan inkluderade elever. Dessa två 

studier tyder på att om inkluderingen ska vara framgångsrik, måste de inkluderade eleverna 

finnas med på alla skolor så stor del av skoltiden som möjligt. Att det finns stora sociala 

svårigheter för de inkluderade eleverna visar även Koster m.fl. (2010) i sin studie, där det 

synliggörs att de inkluderade eleverna har svårigheter med det sociala deltagandet då de inte 

är lika accepterade som andra. De intervjuade lärarna i studien ger två olika bilder av de 

inkluderade elevernas sociala deltagande. Den positiva bilden är att samtliga informanter är 

överrens om att elevernas sociala inkludering är lättast att lyckas med. Ett tydligt exempel där 

inkluderingen fungerade är Louise beskrivning av en elev som varit inkluderad under 
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skoltiden och som efter skolan behållit de sociala relationer som byggdes upp i skolan. Men 

den negativa bilden är att informanterna även beskriver elevernas svårigheter med den sociala 

inkluderingen. Ett exempel flera av de intervjuade lärarna tar upp är när eleverna blir en grupp 

i gruppen på aktivitetsdagar. Detta visar tydligt på att de inkluderade eleverna har sämre status 

och är mindre accepterade bland grundskoleeleverna.  

Inkluderade elevers kunskapsutveckling har mätts i olika studier. Peetsma m.fl. (2001) visade 

att elever som gått inkluderade presterade högre kunskapsresultat än de som inte gått 

inkluderade. I Sermier-Dessemontet och Morins (2011) studie visades att de inkluderade 

eleverna gjorde något större framsteg i de språkliga förmågorna. Informanterna i studien 

uttrycker att det är svårt för de inkluderade eleverna att följa med i kunskapsutvecklingen i 

grundskolan. Det är därför intressant att se att det finns studier som visar på att inkluderade 

elever presterar något bättre resultat, vilket grundsärskolelärare kan ta lärdom av. Studien ger 

ingen förklaring till varför de inkluderade eleverna presterade bättre, men en tänkbar orsak 

kan vara att det ofta är högpresterande elever som inkluderas.  

7.2.4 Elevers uttryck för påverkan av inkludering 

Enligt de intervjuade lärarna i studien uttrycker eleverna på flera olika sätt att de blivit positivt 

eller negativt påverkade av att vara inkluderade. Här är det viktigt att vara medveten om att 

det är lärarna som tolkar elevernas uttryck för hur de blivit påverkade och att det är utifrån 

lärarnas syn bedömningen görs att inkluderingen varit positiv eller negativ för eleverna. Här 

menar också lärarna att det är viktigt att tidigt ta elevernas signaler på allvar för att eleverna 

inte länger fram i utbildningen ska må dåligt över att de uppfattar sig själva som annorlunda.     

7.2.5 Möjligheter och svårigheter med inkludering 

Ingen av de intervjuade lärarna pratar om vikten av att förbereda både grundsärskoleeleverna 

och grundskoleeleverna, för att det ska bli positivt för alla. Detta är anmärkningsvärt eftersom 

det enligt forskningen (Gaad, 2015; Kovacevic & Macesic-Petrovic, 2012) är av största vikt 

att förbereda mottagande elever på att de får en klasskamrat med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Samtliga informanter i studien uttryckte att de är positiva till att grundsärskoleelever ska vara 

inkluderade i grundskolan men de ser fler svårigheter än möjligheter med inkludering, vilket 

påverkar grundsärskoleeleverna. Sätten lärarna arbetade på var inte alltid mest gynnsamt för 

elevernas inkludering, många gånger valde lärarna att segregera eleverna innan det uppstod 

problem. Detta påstår jag är en stor utmaning för grundsärskolelärarna då det visar på att de 

många gånger skyddar och värnar om eleverna för mycket. För att lyckas med inkluderingen 

måste lärarna gå utanför det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) och istället våga släppa och 

utmana eleverna mer än de gör idag. 

Intervjuerna visar att inkluderade elever oftast undervisas i olika grupper eller i två olika 

skolformer. Enligt informanterna är det sällsynt att någon grundsärskoleelev är helt inkluderad 

i grundskolan. Det är förvånande att både forskningen och informanterna i väldigt liten 

utsträckning tar upp några möjligheter eller svårigheter för eleverna att vara delaktiga i två 

olika grupper. Få lärare reflekterade över hur det påverkade eleverna eller på vilket sätt det 

kunde vara jobbigt för dem att vara på två olika ställen. Lärarna reflekterade heller inte över 

hur eleverna påverkades av att de fick gå till lilla gruppen för att de inte hade tillräckliga 

kunskaper och förmågor för att delta i grundskoleklassen. 
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Informanterna i studien tar upp att de olika timplanerna för grundsärskolan och grundskolan 

utgör ett problem för grundsärskoleelevernas inkludering, det blir en pedagogisk konsekvens 

utifrån elevens behov. Detta visar på att den viktiga samverkan mellan olika nivåer (Ahlberg, 

2009) är bristfällig. Om skolledningen haft tillräckliga kunskaper om elevens behov hade 

lärare tillsammans med rektor haft möjligheter att anpassa timplanen för att passa eleven så att 

skoldagen hade fungerat organisatoriskt för eleven (Skolverket, 2014b).  

7.2.6 Utvecklingsmöjligheter 

Alla Nilholms (2007) tre perspektiv på specialpedagogik framträder hos de lärare som deltagit 

i studien. Det är inte så enkelt att någon lärare enbart rör sig i det ena perspektivet utan lärarna 

ute på skolorna befinner sig inom olika perspektiv beroende på deras inställning och syn på 

inkludering. Utifrån intervjuerna med lärarna så är det möjligt att anta att det pågår en 

utveckling inom området inkludering på lärarnas skolor, men de kommit olika långt inom 

olika områden. För att komma längre i inkluderingsprocessen av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning behöver diskussioner föras kring begreppet inkludering så att det blir en 

samsyn kring begreppet. Skolan är en trögförändrad organisation och det tar lång tid att 

genomföra förändringar då det är många inblandade, samt att det finns många som har 

intressen i skolan och åsikter om skolan. 

7.3 Förslag till vidare forskning och slutord 
I vidare forskning kan det finnas ett intresse av att undersöka vilken syn eleverna själva har av 

att vara inkluderade. Ur ett elevperspektiv är det värdefullt att ta reda på elevernas åsikter om 

hur det påverkar dem och på vilket sätt det påverkar dem att delta i undervisning både i 

grundskola och i grundsärskola. I vidare forskning kan studier göras på om eleverna känner 

sig splittrade av de båda skolformerna eller om de känner en dubbel tillhörighet genom att 

vara inkluderade.  

Resultatet av studien visar att det finns utvecklingsmöjligheter både på organisationsnivå och 

med lärarnas kunskaper och attityder för att alla elever ska få likvärdiga möjligheter till att 

vara inkluderade, när det är det bästa utifrån elevens behov och förutsättningar. Samtidigt 

synliggörs i studien att det finns stora ambitioner hos enskilda lärare ute på fältet som arbetar 

för en inkluderande skola, vilket på sikt kan leda till ökad inkludering och en skola för alla.  
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Bilaga 1: Missivbrev till lärare 
 

Hej! 

Mitt namn är Ann-Marie Hegg och jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet med 

inriktning utvecklingsstörning på Karlstad universitet. Denna termin kommer jag att skriva 

mitt examensarbete och därför tar jag kontakt med dig som arbetar med elever med 

intellektuell funktionsnedsättning.  

 

Syftet med min studie är att undersöka några lärares synsätt på hur särskoleelever med 

intellektuell funktionsnedsättning påverkas av inkludering i grundskolan.   

 

Då jag i min studie ska använda mig av intervju som metod, ställer jag därför frågan till dig 

om du kan tänka dig att delta i studien och bli intervjuad av mig. Intervjun beräknas ta 45-60 

minuter och görs vid ett personligt möte.                             

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan utan att det innebär några negativa konsekvenser. Allt insamlat material behandlas 

utifrån Vetenskapsrådets rekommenderade forskningsetiska principer. Materialet hanteras 

konfidentiellt, inga namn eller övriga härledande uppgifter kommer att finnas med i arbetet.  

 

När studien är genomförd och examensarbetet blivit godkänt kommer allt datainsamlat 

material att förstöras. Examensarbetet kommer sedan att finnas tillgängligt på Karlstads 

universitetsbibliotek. 

 

Din medverkan i studien är värdefull och om du har några frågor är du välkommen att höra av 

dig till mig på telefon eller via mail.  

 

 

Med vänlig hälsning                                                                                                                             

Ann-Marie Hegg 

 

Mail: XXXXXXX@XXX                                                                                                 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

___________________________________________________________________________ 

 

            Jag har tagit del av informationen och vill delta i studien. 

            Nej tack, jag vill inte delta i studien 

 

Namn: _____________________________________________________________________ 

 

Skola: _____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Inledande information 

Presentation av mig.                                                                                                               

Presentation av studiens syfte och frågeställningar.                                                                            

Information om de forskningsetiska kraven, samt vilken innebörd de har.  

 

Övergripande frågor 

Vilken utbildning har du?  

Vilka årskurser undervisar du i? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Hur länge har du arbetat med elever med intellektuell funktionsnedsättning? 

Vilken erfarenhet har du av undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning? 

 

Inkludering 

Vilken syn och övergripande tankar har du kring begreppet inkludering när det handlar om 

elever med intellektuell funktionsnedsättning? 

Vad innebär inkludering för dig i den praktiska verkligheten? 

Är inkludering något negativt eller positivt för dig? 

Finns det olika sorters inkludering? (T.ex. social, kunskap, didaktisk, rumslig, fysisk mm.) 

Har du fler tankar kring särskoleelevers inkludering?  

 

Påverkan/påverkansfaktorer  

Finns det faktorer som påverkar elevers inkludering? (Exempel på faktorer kan vara social 

förmåga, kunskaper, kommunkationsförmåga, lärares bemötande, möjligheter till stöd, 

organisatoriska faktorer mm.) 

Finns det särskilt viktiga faktorer som påverkar elevers inkludering? 

Vilka faktorer är särskilt viktiga för en god inkludering? 

Finns det faktorer som negativt påverkar inkludering? 

Kan du ge exempel på hur du har sett att elever påverkas av inkludering? 



 

 

 

På vilka sätt ger eleverna uttryck för att de blivit påverkade av inkluderingen? 

Kan du beskriva om det finns andra personer i elevernas närhet som påverkar elevernas syn på 

att vara inkluderade?  

Om särskolan skulle försvinna och bli en del av grundskolan, vilka tankar får du kring det? 

 

Möjligheter/svårigheter 

Vilka möjligheter ser du med inkludering? 

Vilka svårigheter ser du med inkludering? 

Finns det vissa områden inom inkluderingen som är lättare att lyckas med? (T.ex. social, 

kunskap, didaktisk, rumslig, fysisk mm.) 

Finns det vissa områden inom inkluderingen som är svårare att lyckas med? 

På vilka sätt upplever du att eleverna ser möjligheter med inkluderingen? 

På vilka sätt upplever du att eleverna ser svårigheter med inkluderingen? 

Hur uttrycker eleverna detta? 

 

Övrigt 

Har du något mer du skulle vilja berätta om hur särskoleelever påverkas av att vara 

inkluderade i grundskolan? 


