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Abstract 
The purpose of this study is on the basis of frame factors such as time, policy documents and 

student diversity, to examine some teachers' perceptions of opportunities and difficulties to 

teach mainstreamed pupils. The underlying intensions is to show what is found in the teachers' 

statements concerning what conditions they feel they have to teach on the basis of two 

different curricula, how they express themselves on various frame factors such as time, policy 

documents and student diversity, and if other possible frame factors become visible in the 

teachers´ statements.  

 

Interviews have been used as a method and carried out with six different teachers who are 

teaching in grades 7-9. They come from different parts of the country and teaches different 

subjects. This study has a frame factor theoretical perspective and the theory has been the 

basis regarding study design, implementation and analysis.  

 

The results show that the teachers in this study have intentions of customize their teaching 

based on all students' different needs, but it can be difficult with great student variation and 

cognitive discrepancy. The teachers told that it is the primary school curriculum that mostly 

determines the education and that adjustments then are made to fit the students who take the 

special school curriculum. The risk is that students who follow special school curriculum does 

not get the opportunity to show their skills in a fair manner since the curricula differs greatly 

in certain subjects between school types. The teachers in this study were generally positive 

about teaching mainstreamed pupils, but expressed that it often is a lack of knowledge in 

primary school about intellectual disabilities and special school. Previous studies show that 

knowledge is a key factor for the success of creating teaching that is characterized by the 

participation of all students. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att utifrån ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation 

undersöka några lärares upplevelser av möjligheter och hinder för att undervisa integrerade 

elever. Underliggande frågeställningar är att synliggöra vad som framkommer i lärarnas 

utsagor gällande vilka förutsättningar de upplever att de har att undervisa utifrån två olika 

kursplaner, hur de uttrycker sig om olika ramfaktorer som tid, styrdokument och elevvariation 

samt om andra möjliga ramfaktorer blir synliga i lärarnas utsagor.  

 

Intervju har använts som metod och genomförts med sex olika lärare som undervisar i årskurs 

7-9. De kommer från olika delar av landet och undervisar i olika ämnen. Studien har ett 

ramfaktorteoretiskt perspektiv och teorin har legat till grund för studiens utformande, 

genomförande och analys.  

 

Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien har intentioner om att anpassa 

undervisningen utifrån alla elevers olika behov, men att det kan vara svårt när elevvariationen 

och den kognitiva diskrepansen är stor. Lärarna har berättat om att det oftast är grundskolans 

kursplan som styr och att anpassningar sedan görs för att passa för elever som läser efter 

särskolans kursplan. Risken med detta är att eleverna som läser efter särskolans kursplan inte 

får möjlighet att visa sina kunskaper på ett rättvist sätt då kursplanerna mellan skolformerna 

skiljer sig mycket åt i vissa ämnen. Lärarna i studien var över lag positivt inställda till att 

undervisa integrerade elever, men uttryckte att det ofta saknas kunskap i grundskolan om 

intellektuella funktionsnedsättningar och om särskola som skolform. Tidigare studier visar på 

att kunskap är en nyckelfaktor för att lyckas med att skapa undervisning som präglas av 

delaktighet för alla elever. 
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1. Inledning 

Jag har arbetat i många år inom grundsärskolan, årskurs 7-9. Många av dessa år har jag 

arbetat i särskolegrupp, men även med elever integrerade i grundskolan (SFS 2010:800, 7 

kap. 9 §). Jag har märkt bland kollegor i grundskolan att det ofta finns en otillräcklig kunskap 

gällande elever mottagna i särskolan men som får sin undervisning i grundskoleklass. Hur 

lärarna upplever att ha elever inskrivna i särskolan i sitt ämne och vilka förutsättningar de har 

är något som jag vill veta mer om. Mitt fokus i denna studie är i första hand hur lärare 

förhåller sig till gällande styrdokument för elever mottagna i särskolan. Utgångspunkt för 

studien är den paragraf i skollagen som möjliggör integrering: 

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom 

grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän som berörs 

är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En 

elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin 

utbildning inom grundskolan eller sameskolan. 

 

För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en 

annan skolform gäller de bestämmelser som avser den 

ursprungliga skolformen. Rektorn för den skolenhet där eleven 

får sin undervisning får dock besluta om de undantag från 

dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens 

uppläggning. (SFS 2010:800, 7 kap. 9 §) 

Jag har valt att fokusera denna studie på lärare i årskurs 7-9. Anledningen till detta är att jag 

själv upplevt att det är svårare att inkludera elever med intellektuell funktionsnedsättning i 

grundskolan ju äldre eleverna blir. Detta är något som även European Agency for 

Development of Special Needs Education (2003) fann, att inkludering ofta fungerar bra i de 

lägre åldrarna men att svårigheter ofta uppstår i de senare åren i grundskolan och gymnasiet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation 

undersöka några lärares (årskurs 7-9 i grundskolan) upplevelser av möjligheter och hinder för 

att undervisa integrerade elever.  

 Vad förekommer i lärares utsagor gällande vilka förutsättningar de upplever att de har 

för att undervisa utifrån två olika kursplaner? 

 Hur uttrycks ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation i lärarnas utsagor? 

 Vilka andra möjliga ramfaktorer blir synliga i lärarnas utsagor? 

1.2 Bakgrund  
Bakgrunden i denna studie handlar om hur skolan har utvecklats i ett historiskt perspektiv till 

vad den är idag för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hur elever har sorterats ut 

som bildbara och obildbara (Berthén, 2007) till dagens skola där det idag talas om 

inkludering och att skolans ska vara tillgänglig för alla elever. Begrepp som integrering och 

inkludering tas upp här nedan för att reda ut skillnaderna.  

I denna studie är det integrering som har huvudfokus, det vill säga att det är elevens placering 

i skolan och hur lärare förhåller sig till gällande styrdokument som studien handlar om. 
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Integrering ger dock förutsättningar för en inkluderande skola som torde vara syftet med att 

integrera elever mottagna i särskola i grundskola. 

1.2.1 Intellektuell funktionsnedsättning 
I styrdokument, som skollag (SFS 2010:800), används termen utvecklingsstörning, men i 

denna studie används istället begreppet intellektuell funktionsnedsättning då detta är ett mer 

vedertaget begrepp inom forskning. 

Det finns olika sätt att klassificera vad intellektuell funktionsnedsättning är. I Sverige används 

begreppen grav, måttlig och lindrig intellektuell funktionsnedsättning (Ineland, Molin & 

Sauer, 2013). Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha en IQ under 70 samt 

en nedsättning i adaptiva färdigheter. I Sverige har ungefär 1% av befolkningen detta (FUB, 

2016). American Association on Mental Retardation (AAMR) har definierat nedsättningen av 

de adaptiva färdigheterna genom att svårigheter finns inom minst två av följande områden: 

akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter (Ineland m.fl., 2013). 

American Psychiatric Association (APA) beskriver nedsättningen i de adaptiva förmågorna 

genom att svårigheter måste finnas inom minst två av elva olika områden: kommunikation, 

personlig omvårdnad, hushållsarbete, förmåga att använda kommunikationsmedel, social och 

mellanmänsklig förmåga, självbestämmande, akademiska färdigheter, arbete, fritid, hälsa och 

säkerhet.  

Forskning om intellektuella funktionsnedsättningar är ett tvärvetenskapligt fält och det finns 

olika perspektiv att förstå vad det innebär (Ineland m.fl., 2013). Den medicinska eller 

individuella modellen innebär att intellektuell funktionsnedsättning förstås som en konsekvens 

av sjukdomar eller skador. Den sociala modellen förklarar intellektuell funktionsnedsättning 

genom att se att samhället skapar hinder för individerna. Den miljörelaterade modellen är en 

blandning av de tidigare modellerna och ser intellektuell funktionsnedsättning som ett resultat 

av samhällets hinder och individuella egenskaper.  

1.2.2 Grundsärskola 
Särskola är en skolform som är till för elever som på grund av intellektuell 

funktionsnedsättning inte når upp till grundskolans kunskapskrav (SFS 2010:800). Här nedan 

följer en historisk tillbakablick på hur särskolan har utvecklats till vad den är idag. 

1.2.2.1 Historiskt perspektiv 
En skola för alla är en föreställning som kan spåras tillbaka till mitten av 1800-talet och 

införandet av folkskolan som varje socken skulle inrätta (Eriksson Gustavsson, Göransson & 

Nilholm, 2011). Skolplikten infördes 1842 och var ett sätt för samhället att påverka att fler 

elever fick gå i skolan (Berthén, 2007). Dock uteblev en stor del av barnen, speciellt barnen 

från landsbygden då de var viktig arbetskraft inom jordbruket (Eriksson Gustavsson m.fl., 

2011). Det fanns även barn som av olika anledningar inte passade in i den rådande 

undervisningsformen och olika speciallösningar utformades. En vanlig lösning var att gå om 

en årskurs en eller flera gånger för att få möjlighet att repetera kunskaperna i läsning, räkning 

och kristendomskunskap. Från början var klasserna inom folkskolan odifferentierade, men så 

småningom började elever som inte passade in att utsorteras för att ges särskilt stöd i annan 

form. Exempel på detta är den så kallade avsöndringsskolan som startades i Göteborg 1868 

och ett så kallat skolkarhem som startades i Stockholm 1897.  

Under 1890-talet tillsattes en kommitté för att utreda hur utbildning för barn med intellektuell 

funktionsnedsättning kunde likriktas (Berthén, 2007). Ett problem för dem var att ta reda på 

hur sinnesslöskolorna, som de kallades för, kunde identifiera vilka barn som kunde anses vara 
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möjliga att undervisa, då dessa skolor inte ansågs kunna ge undervisning till alla de barn som 

uteslutits från folkskolan. Kommittén föreslog att dela in eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning i två grupper som de kallade för de bildbara och de obildbara.  

Året 1944 blev utbildning av barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning ett 

myndighetsansvar och det stadgades om skolplikt för de så kallade bildbara barnen, vilket 

blev landstingens ansvar att organisera vård och undervisning (Berthén, 2007). Under 1950-

talet började utbildningen i många städer att organiseras som externat, vilket betydde att 

barnen kunde bo hos sina familjer. Under denna tid skedde också en förskjutning gällande 

synen på undervisning av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu ansågs alla 

barn vara utvecklingsbara, vilket ledde till att så småningom fick även de barn som tidigare 

räknats som obildbara rätt till utbildning. Detta skedde 1967 och då omorganiserades även 

särskolan till två olika skolformer: grundsärskola och träningsskola. De som tidigare hade 

ansetts vara obildbara fick nu sin utbildning inom träningsskolan. På 1960-talet började 

särskolan även att närma sig grundskolan genom att särskolor inrättades i samma byggnader 

som grundskolor eller i anslutning till dem på skolgårdar. Året 1985 överfördes ansvaret för 

särskolan från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Särskolan underställdes nu 

skollagen, vilket den inte gjort tidigare.  

1.2.2.2 Särskolan idag 
För elever med intellektuell funktionsnedsättning finns det idag möjlighet att gå i 

grundsärskola. För äldre elever finns gymnasiesärskola och för vuxna personer med 

intellektuell funktionsnedsättning finns särskild utbildning för vuxna (SFS 2010:800). 

Särskolan är anpassad till de elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte 

når upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan har en inriktning, träningsskolan, 

med en egen kursplan där eleverna läser ämnesområden. Träningsskolan är avsedd för elever 

som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av undervisningen inom ämnen.   

Läsåret 2011/12 kom en ny läroplan till de obligatoriska skolformerna: grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskolan (Skolverket, 2011a). De olika skolformerna har 

varsin samlad läroplan som är uppbyggda på samma sätt med tre olika delar. De två första 

delarna: Skolans värdegrund samt Övergripande mål och riktlinjer, är i stort sett lika för alla 

de obligatoriska skolformerna (Skolverket, 2011a). Den tredje delen: Kursplaner, innehåller 

kursplaner och kunskapskrav för de specifika skolformerna. I kursplanerna för särskolan 

betonas vissa förmågor mer än i kursplanerna för grundskolan. Dessa förmågor är: att lösa 

problem i vardagen, att inta ett kritiskt förhållningssätt, att söka information på olika sätt och 

att utveckla språkförmågan.  

I grundsärskolan läser eleverna samma ämnen som i grundskolan, dock inte språkval eller 

moderna språk (Skolverket, 2014b). I grundsärskolans kursplan är dock alla ämnen 

anpassade, framförallt det teoretiska innehållet. Det betyder att de teoretiska ämnena som till 

exempel svenska och matematik är mer anpassade efter elevernas förutsättningar i särskolan, 

än till exempel mer praktiska ämnena, som bild och musik. Timplanerna skiljer sig också åt 

mellan de olika skolformerna. Inom inriktningen träningsskola läser eleverna istället 

ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. 

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan få sin undervisning i grundskolan och på 

samma sätt kan en elev i grundskolan få sin undervisning i grundsärskolan (SFS 2010:800). 

Detta kallas i Sverige för integrerade elever och de läser efter den kursplan de tillhör oavsett i 

vilken skolform de får sin undervisning. Elever mottagna i särskola kan dock läsa en 
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blandning mellan ämnen i grundskolan och grundsärskolan samt träningsskolans 

ämnesområden. För att organisera integrerad undervisning för elever mottagna i särskolan 

krävs kunskaper om timplanerna för de olika skolformerna och hur de skiljer sig åt 

(Skolverket, 2015). Anpassningar av timplanen kan göras för att för att skoldagen ska fungera 

för eleven och alla inblandade. Rektor och lärare behöver undersöka hur timplanen kan 

anpassas så att eleven så långt som möjligt kan följa klassens undervisning. För att göra detta 

krävs kunskap om de olika kursplanerna och kunskapskraven för dem. Eleven ska bedömas 

utifrån den kursplan den läser och måste ges möjlighet att i undervisningen arbeta med dessa 

områden.  

För undervisning inom skola krävs att pedagogisk personal har utbildning för den 

undervisning de ska arbeta med (SFS 2010:800). För behörighet att bedriva undervisning och 

självständigt sätta betyg behöver de vara legitimerade och för undervisning i särskola krävs 

speciallärarexamen (Skolverket, 2014a). För att undervisa en elev mottagen i särskolan men 

som är integrerad krävs dock ingen speciallärarexamen (Skolverket, 2015). Om den 

integrerade eleven däremot behöver särskilt stöd för att nå upp till grundsärskolans 

kunskapskrav krävs en lärare med speciallärarexamen.  

1.2.3 Integrerade elever och inkludering 
Integrering i skola handlar om var en elev är placerad fysiskt (Skolverket, 2015), till exempel 

att en elev som är mottagen i särskolan får sin undervisning tillsammans med grundskoleklass 

(SFS 2010:800). Det säger inget om hur undervisningen är upplagd eller om den är tillgänglig 

för eleven utifrån dennes behov. Integrering är något som många gånger kritiserats, då det inte 

alltid har gjorts anpassningar av skolmiljön som tagit hänsyn till elevernas behov och 

förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013). En annan kritik av integreringsbegreppet är att 

det förstärker ett tänkande om ett vi och ett dom. Nilholm och Göransson beskriver att 

integrering kan ses som att den som anses vara avvikande ska försöka passa in i en miljö som 

från början inte anpassats med utgångspunkten att alla elever är olika. Tidigare i historien har 

begreppet haft en vidare betydelse, men i praktiken använts för att beskriva en form av 

placering. Istället växte begreppet inkludering fram som kan beskrivas som ett skolsystem 

som ansvarar för undervisningen av alla elever och att olikheter är en tillgång. Där alla elever 

ska känna gemenskap och delaktighet, både socialt och pedagogiskt. 

Inkludering handlar om mycket mer än enbart placering, även om placeringen är en del av 

inkluderande undervisning. Nilholm och Göransson (2013) förklarar att det handlar om att 

skolan behöver anpassa sig till att elever är olika och har olika behov och att olikheter ska ses 

som berikande. Mitchell (2015) skriver att idén om inkluderande undervisning speglar två 

olika faktorer. Dels att elever i behov av särskilt stöd gynnas både akademiskt och socialt av 

inkluderande undervisning om den hanteras på rätt sätt. Dels att andra elevers 

kunskapsutveckling gynnas när de får en större förståelse för mångfalden i samhället. För att 

lyckas med inkluderande undervisning använder Mitchell denna formel (s. 302): 

Inkluderande undervisning = V + P + 5A + S + R+ L 

V = Vision 

P = Placering 

5A = Anpassad läroplan, Anpassad bedömning, Anpassad undervisning, Acceptans, Access 

S = Support 

R = Resurser 

L = Ledarskap 
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För att inkluderande undervisning ska fungera och bli bra behöver alla dessa delar finnas med. 

Mitchell skriver att det är av vikt att alla pedagoger stöder ett inkluderande tänkande och vill 

arbeta med detta. Det poängteras även att pedagogerna behöver skaffa sig en bred repertoar av 

undervisningsstrategier för att kunna anpassa sin undervisning till alla elevers olika behov. 

Viktigt är dock att pedagogerna får support från olika typer av specialister, till exempel 

specialpedagoger, skolpsykologer, socialarbetare och talpedagoger. Ledarskapet, på alla olika 

nivåer, är viktigt för att lyckas med inkluderande undervisning, från nationell nivå ner till 

ledarskapet i klassrummet.  

Syftet med integrerade elever (SFS 2010:800) torde vara att skapa en inkluderande skola, med 

tanke på att begreppet integrerade elever inte säger något om hur utbildningen är upplagd. Att 

alla elever ska känna delaktighet är något eftersträvansvärt som knappast kan ifrågasättas 

(Göransson & Nilholm, 2013). Ordet inkludering nämns inte i skollag (SFS 2010:800) eller 

läroplan (Skolverket, 2011b), men de ger förutsättningar att arbeta med inkluderande 

undervisning, genom att poängtera att det ska tas hänsyn till alla elevers olika behov och 

förutsättningar samt att stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd ska ges inom 

ordinarie undervisning och elevgrupp. Att arbeta för en inkluderande skola finns det stöd för i 

andra dokument. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) kan man läsa att 

inkluderande skola är att alla barn, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 

skillnader, ska undervisas tillsammans. Detta är enligt Salamancadeklarationen det mest 

effektiva sättet att bygga upp solidaritet mellan barn i behov av särskilt stöd och deras 

kamrater samt att skapa delaktighet i samhället för alla människor. 

Begrepp som integrering och inkludering har inte utvecklats från teorier om lärande, utan har 

sitt ursprung i utbildningspolitiska och handikappolitiska sammanhang (Eriksson Gustavsson 

m.fl., 2011). Dock är det begrepp som undervisande lärare i praktiken måste förhålla sig till. 

Begreppen har inte heller någon allmänt överenskommen innebörd även om de har en kärna 

att undvika utanförskap.  

I den här studien används begreppet integrering för att beskriva var en elev är placerad. Det 

säger inget om skolans anpassningar eller huruvida elever känner delaktighet. Inkludering 

används för att beskriva ett synsätt och ett förhållningssätt där alla elever är delaktiga i samma 

undervisningssystem och där olikheter ses som något naturligt. Integrering ger förutsättningar 

att skapa inkluderande undervisning.  

1.3 Forskningsöversikt 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning kopplat till syftet med denna studie som är att 

utifrån ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation undersöka lärares upplevelser av att 

undervisa integrerade elever. Forskningen som undersökts har ett fokus på vad läroplaner och 

kursplaner har för betydelse för att skapa möjligheter till inkluderande undervisning. 

1.3.1 Lärares roll för inkluderande undervisning 
I en studie av Buli-Holmberg, Nilsen och Skogen (2014) undersöktes lärares, rektorers och 

läroplaners roll för inkluderande och individuellt anpassad utbildning i norska grundskolor. 

Resultatet visar att det finns ett stort behov av utveckling inom detta område för att få en 

förståelse för och förverkliga intentionerna i en inkluderande och individanpassad utbildning 

som finns inom styrdokumenten. Att lärarens roll är viktig för att lyckas med inkludering i 

klass av elever med olika funktionsnedsättningar har undersökts av Vaz, Wilson, Falkmer, 

Sim, Scott, Cordler och Falkmer (2015). Deras studie utgår från att lärares attityder ofta 

baseras på den praktiska implementeringen av inkluderande undervisning snarare än någon 
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ideologi eller förståelse av delaktighet. Denna studie visar att äldre lärare, 55 år och uppåt, har 

en mer negativ attityd gällande inkludering jämfört med yngre lärare. Detta kan bero på att 

äldre lärare har lite eller ingen utbildning gällande inkluderande undervisning. Studien visar 

även att lärare med lågt självförtroende gällande sin undervisning uppvisade en mer negativ 

attityd gällande inkludering av elever med funktionsnedsättning. De som uppvisade mest 

positiva attityder var de lärare som uppgivit att de fått utbildning gällande undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. Slutsatser som dras i denna studie är att kunskap är en viktig 

faktor gällande inkluderande undervisning. Tkatchyk (2013) lyfter fram en anledning till att 

lärare kan vara negativt inställda till inkluderande undervisning, vilket inte beror på 

diskriminerande övertygelser, utan att det kan vara svårt att hantera en klass med 25-30 elever 

utan tillräckligt stöd.  

Doyle och Giangreco (2013) har i sin studie fått fram resultat som visar två anledningar till 

avsaknad av inkluderande möjligheter på högstadiet; att lärarna själva saknar kunskaper om 

inkluderande undervisning samt att lärarna känner en oro för den kognitiva diskrepansen 

mellan elever med och utan intellektuella funktionsnedsättningar. Vikten av utbildning av 

lärarna är något som även Florian, Young och Rouse (2010) poängterar vara av stor vikt för 

inkluderande undervisning. De har i sin studie undersökt hur inkluderande arbetssätt behöver 

finnas med i lärarutbildningar för att förbereda lärare på den mångfald av elever som finns i 

dagens klassrum. För att lyckas med inkluderande arbetssätt i skolan har de lyft fram tre 

nyckelfaktorer: att olikheter inte ses som något konstigt utan en normal variation av 

människor, att övertyga vanliga lärare att de är kvalificerade att undervisa alla elever samt att 

utveckla nya sätt att samarbeta med andra.  

Det finns även de som ifrågasätter om full inkludering går att uppnå för alla elever. Tkachyk 

(2013) ifrågasätter detta och utgår från sina egna erfarenheter av undervisning av elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Dessa elever och läraren befann sig hela tiden i periferin av 

den rådande skolkulturen och verkade inte ha någon naturlig plats i denna. I sina studier har 

Tkachyk sett att många argumenterar för inkludering ur ett socialt perspektiv då elever med 

olika funktionsnedsättningar i ordinarie klasser kan få goda förebilder. Tkachyk hävdar dock 

att många elever med olika funktionsnedsättningar har en låg social status och att endast 

placera eleverna i ordinarie klass inte löser problem med social isolering. I studien visas även 

att kompetens och passande miljö behövs för att möta de komplexa behov som många elever 

med intellektuell funktionsnedsättning har. Tkachyk beskriver att i det mindre sammanhanget, 

i ett segregerat klassrum, kan eleverna känna sig bekväma, känna tillit och en vilja att komma 

till skolan, när de inte behöver känna någon press av att passa in i den ordinarie klassen. I en 

studie av Castillo Rodriguez och Garro-Gil (2015) poängteras att specialundervisning behöver 

vara individanpassad och att det ibland behövs speciella lösningar gällande rum och andra 

faciliteter. Specialpedagogiken behöver identifiera olikheter mellan elever och samtidigt se till 

likheter för att uppmuntra socialisation mellan alla elever. 

1.3.2 Att hantera olika kursplaner i samma klassrum 
Ofta är det svårt för lärare att hitta meningsfulla aktiviteter och uppgifter åt sina elever med 

autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Jorgensen och Lambert (2012) har använt sig 

av modellen The beyond access model för att visa hur undervisning kan planeras. Modellen 

bygger på fem frågor: 

 Vad är den allmänna utbildningsrutinen?  

 Vad gör elever utan funktionsnedsättning för att delta i undervisningen?  
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 Kan elever med funktionsnedsättning delta på samma sätt i alla delar av undervis-

ningen eller behöver de alternativa sätt för att delta?  

 Vilket stöd behöver eleven för att delta på ett alternativt sätt?  

 Vem kommer att förbereda stödet? 

Detta är en process som börjar med att ta reda på vad som förväntas av elever utan 

funktionsnedsättningar för att säkerställa att elever med funktionsnedsättningar kommer att 

anslutas till den allmänna klassrumsundervisningen och med deras klasskamrater utan 

funktionsnedsättning.  

 

För pedagoger som undervisar elever med grav intellektuell funktionsnedsättning kan det 

dock vara svårt att välja passande undervisningsmetoder och kursplansmodeller i ett 

inkluderande perspektiv, vilket har uppmärksammats av Kontu och Pirttimaa (2010). I deras 

studie har de undersökt vilka undervisningsmetoder och kursplansmodeller som används i 

Finland för elever med grav intellektuell funktionsnedsättning. Det var först 1997 som elever 

med grav intellektuell funktionsnedsättning fick tillåtelse att delta i det allmänna 

utbildningssystemet i Finland och undervisningen organiseras i första hand i särskilda 

undervisningsgrupper. Men redan under 1980-talet började utvecklingsarbetet med att ta fram 

en särskild kursplan för dessa elever i behov av särskilt stöd. Denna kursplan delades in i fyra 

utvecklingsområden: motorik, kognition, kommunikation och vardagsaktiviteter. Denna 

kursplan baseras på idén att barn med intellektuell funktionsnedsättning följer samma 

utvecklingskurva som andra barn, men deras utveckling går långsammare. Många lärare i 

Finland som undervisar elever med grav intellektuell funktionsnedsättning arbetar utifrån 

denna kursplan. Vanligt är även att många kombinerar denna kursplan med att läsa andra 

ämnen som till exempel matematik eller bild.  

 

I en studie av Doyle och Giangreco (2013) tas det upp olika principer för inkluderande 

undervisning. En av dessa är partial participation, vilket utgår från idén att alla kan delta, på 

något sätt i de flesta aktiviteter. Delvist deltagande är ett konstruktivt sätt att möta allt-eller-

inget-mentaliteten som personer med intellektuell funktionsnedsättning ofta möter gällande 

undervisning inom den allmänna skolan, läroplan och andra jämnåriga elever utan 

funktionsnedsättning. 

1.3.3 Kursplanens betydelse för lärare 
Det finns olika studier angående styrdokument gällande elever i behov av särskilt stöd. 

Aspland, Datta och Talukdar (2012) har i sin studie undersökt riktlinjer i styrdokument för 

skolor i Australien gällande elever i behov av särskilt stöd. I Australien har de olika 

delstaterna och territorierna tidigare haft olika läroplaner och kursplaner. Hur de är utformade 

och vad som ansetts vara viktigt har varierat. Lärare och skolledare har försökt att efter bästa 

förmåga möta elevernas olika behov genom differentiering, modifiering och anpassningar i 

utbildningen. Studien visar att samtliga delstaters och territoriers styrdokument har ett 

inkluderande perspektiv där samtliga elever har rätt till utbildning och ska ha tillgång till 

lärande genom den allmänna läroplanen utifrån elevernas individuella behov. I studien av 

Doyle och Giangreco (2013) tas det upp en princip för inkluderande undervisning som de 

kallar för curricular fairness. Elever med intellektuell funktionsnedsättning har glädje och 

nytta av att lära det samma som andra elever utan funktionsnedsättning lär, även om det inte 

lär lika mycket av allt innehåll. Det som räknas som rättvist, fairness, betyder egentligen att 

alla får vad de behöver, även om det nödvändigtvis inte är samma sak. Buli-Holmberg m.fl. 

(2014) kom fram till att lärare i stor utsträckning använder sig av traditionell 
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klassrumsundervisning såsom muntliga genomgångar och gemensamma läromedel för den 

aktuella årskursen. Dessa metoder underlättar inte för olika lärstilar för att möta elevers olika 

behov och förutsättningar. Tkachyk (2013) tar upp att i den högre årskurserna är det ofta 

svårare att inkludera elever med intellektuell funktionsnedsättning, då kursplanens innehåll 

blir större samt att lärarna för dessa åldrar förväntar sig att eleverna själva tar större ansvar för 

sina studier. 

 

I Sverige har Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) undersökt styrdokument på nationell 

nivå. Dessa har granskats och jämförts med hur kommuner förhåller sig till dessa. Studien 

genomfördes genom att analysera styrdokument, såsom relevanta lagar, förordningar, 

propositioner och läroplaner. Därefter genomfördes en enkät som skickades ut till samtliga 

kommuner i Sverige. Resultatet visar att det i styrdokumenten inte finns något tydligt mål för 

inkludering. Värderingarna i dem kan peka i den riktningen, men det finns utrymme för olika 

tolkningar. Göransson m.fl. skriver vidare att eftersom det i Sverige finns en egen myndighet 

som arbetar med specialpedagogiska frågor, Specialpedagogiska skolmyndigheten, visar detta 

att det svenska skolsystemet inte är ett helt inkluderande system. Myndighetens arbete har 

dock en inkluderande inriktning då de betonar vikten av att stötta kommuner, skolor och 

lärande miljöer istället för att rikta sig mot individuella elever. Det krävs inga diagnoser för att 

få stöd i den svenska skolan, utan skolan utreder vilka behov av stöd som behövs om en elev 

uppvisar svårigheter (SFS 2010:800). De enda gångerna diagnoser är nödvändiga är för att 

avgöra behörigheten för specialskolor (till exempel vid språkstörningar eller 

hörselnedsättningar). En slutsats som Göransson m.fl. drar är att de svenska styrdokumenten 

inte är så inkluderande som de ibland påstås vara. En fråga de ställer är varför det inte är 

tydligare uttryckt i styrdokumenten. En annan slutsats i deras studie är att mångfald som en 

tillgång verkar svårt att uppnå då flera kommuner (74%) i deras studie anger att anledningen 

till att elever är i behov av särskilt stöd beror på individuella tillkortakommanden och att 

elevernas individuella behov är vad som hindrar dem från att nå undervisningens mål.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver att en teori kan sägas vara en utsaga om vissa 

definierade fenomens orsaksrelationer till varandra. I denna studie ligger ramfaktorteori till 

grund för studiens utformande och för att undersöka studiens syfte som är att utifrån 

ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation undersöka lärares upplevelser av 

möjligheter och hinder för att undervisa integrerade elever. 

I det här kapitlet redovisas ramfaktorteorins framväxt och vad som kännetecknar den. Kapitlet 

avslutas med en förklaring till hur teorin används i denna studie. 

2.1 Ramfaktorteorins framväxt 
Enligt Lundgren (2012) började den pedagogiska forskningen under efterkrigstiden allt mer 

att samspela med utbildningspolitiken. Exempel på detta är differentieringsfrågan, som avsåg 

när elever skulle delas upp med hänsyn till deras olika studieförutsättningar. Ett annat 

exempel är det försök med en nioårig enhetsskola som var en försöksverksamhet under 1950-

talet. Detta ledde till att ramfaktorteorin så småningom utvecklades. Det kan sägas att teorin 

föddes genom studier inför inrättandet av grundskolan och att teorin så småningom 

utvecklades till läroplansteori (Skott, 2012).  

Ramfaktorteori hade sin storhetstid mellan åren 1967 till 1977 då ett par svenska forskare, 

Urban Dahllöf och Ulf P Lundgren, publicerade sina grundläggande arbeten kring detta 

(Dahllöf, 1967; Lundgren, 1972). Det var dock först i slutet av denna tidsperiod som namnet 

ramfaktorteori började användas (Broady, 1999). Teorin fick stor genomslagskraft inom den 

svenska skolforskningen, vilket mycket hade att göra med dess svenskhet; allt datamaterial 

var hämtade från svenska klassrum. Urban Dahllöf har dock sagt vid ett symposium att 

ramfaktorteorin aldrig har varit en teori utan mer ett sätt att tänka (Broady & Lindblad, 1999). 

Ramfaktorteorin eller det ramfaktorteoretiska tänkandet försökte förklara hur ramar som tid, 

innehåll och elevkaraktäristika påverkade resultaten i skolan och att vissa resultat kan vara 

omöjliga att uppnå inom ramarna (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). De yttre 

begräsningarna, ramarna, tillåter vissa aktiviteter medan andra är omöjliga (Linde, 2012). 

Läraren måste förhålla sig till detta och det friutrymme som denne själv förfogar över finns 

innanför dessa ramar. De ramar som finns beslutas ofta utanför skolans direkta verksamhet, 

till exempel läroplan och timplan (Skott, 2012). Läraren behöver välja ut relevant innehåll till 

sin undervisning och för att göra detta måste olika faktorer tas hänsyn till (Uljens, 1997). Dels 

utbildningens syfte och det centrala innehållet som återfinns i läroplanen men hänsyn måste 

också tas till eleverna i gruppen och vilka behov de har. 

2.2 Kännetecken för ramfaktorteori 
Ramfaktorer kan beskrivas som olika faktorer som ligger utanför lärarens kontroll och som på 

olika sätt begränsar undervisningen (Broady, 1999). 

Ramfaktorteori kan enkelt beskrivas med denna modell: 

 

Figur 1. Modell för enkel ramfaktorteori i enlighet med Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s. 98). 
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Figur 3 visar att undervisningen påverkas av olika ramar som till exempel timplaner och 

gruppstorlekar (Lindblad m.fl., 1999). För att kunna förstå lärande processer är det viktigt att 

se att processerna sker inom ramar (Lundgren, 1972). Dessa ramar är: 

1. Faktorer som läroplanen styr – mål och innehåll 

2. Tillgänglig tid 

3. Klassen eller gruppens komposition gällande hur mycket tid varje elev behöver för att 

nå målet vilket påverkas av elevernas förkunskaper. 

Processerna i undervisningen inte bara styrs av ramarna utan även begränsas av dem. Tiden är 

till exempel en begränsande ramfaktor, då den sätter gränser för olika handlingar i 

pedagogiska situationer: talutrymme, språk och kommunikation (Linné, 2012). Hur tiden 

delas upp inom skolan blir också tydliga markörer för hur kunskapsinnehållet tilldelas mening 

genom lektioner, terminer och årskurser.  

2.2.1 Styrgruppshypotesen 
För att förklara leden mellan ramfaktorer och processvariabler finns styrgruppshypotesen 

(Broady, 1999). Denna hypotes är tillämplig när undervisningstiden är för kort för att alla 

elever i undervisningsgruppen ska nå upp till målen. Dahllöfs studie (1967) visade att 

undervisningen styrdes av prestationsnivån hos de lägre presterande eleverna i klassen, 

troligtvis i området runt 10-25 percentilerna. Det är dessa elever som är den så kallade 

styrgruppen.  

Eleverna i styrgruppen har en strategisk roll då de sätter takten för undervisningen. De har 

även en normgivande roll för läraren och styr den lärande processen (Lundgren, 1972). Det är 

denna grupp som läraren stämmer av med om de har förstått och kan gå vidare till nästa 

område (Linde, 2012). Det kan därför inte vara de bästa eleverna i klassen, då resten av 

klassen i sådana fall skulle hamna efter. Det kan inte heller vara de långsammaste eleverna, då 

läraren inte skulle hinna med allt innehåll. Styrgruppen sätter tempot för att de allra flesta i 

klassen hänger med. Om läraren har bråttom med att hinna med ett arbetsområde kan en 

förskjutning ske av styrgruppen till lite bättre elever.  

2.3 Händelselogiskt perspektiv 
Lindblad m.fl. (1999) diskuterar ramfaktorteori ur ett händelselogiskt perspektiv, vilket 

betyder att handlingar försöker förklaras genom att undersöka grunden och motivet till 

handlingen. De frågar sig vilken kunskap som ska ses som relevant: forskarnas teoretiska 

konstruktioner eller lärarnas praktiska kunnande. De använder sig av begreppet praktiskt 

förnuft som kan manifesteras i intentioner och handlingar av aktörer, men som de upplever 

marginaliseras inom ramfaktorteorin.  

Verksamhet i skolan, det vill säga undervisningen, är intentionell vilket betyder att den är 

avsiktlig (Uljens, 1997). Undervisningen planeras, genomförs och utvärderas för att kunna 

anses vara meningsfull, för att kunna planera fortsatt undervisning. Läraren är tvungen att 

relatera till kursplanernas innehåll för att planera och koppla ihop det med sina egna 

personliga syften med undervisningen. Det är dock inte endast individer som har intentioner 

utan även kollektivet och organisationen (Lindblad m.fl., 1999). 

Lärares intentioner med vad de vill åstadkomma med sin undervisning och de begränsningar 

som finns kan beskrivas (Lindblad m.fl., 1999): 
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 Intention: Lärarens intention är att så många av sina elever som möjligt ska klara av 

kursen. 

 Kunskapsmässig inställning: Ramarna som tid och innehåll i kursen påverkar hur 

många elever som kommer att klara kursen. Läraren gör en bedömning huruvida det är 

rimligt att hinna med att förbereda alla elever på allt innehåll. 

 Slutsats: Under undervisningens gång kontrollerar läraren kunskapsnivån som 

befinner sig i gränstrakten för att klara kursen = styrgruppen.  

Lärarens intentioner och avsikter med sin undervisning gör att vi kan förstå varför denne 

vänder sig till en viss grupp av elever för att kontrollera kunskapsnivån (Lindblad m.fl., 

1999). Det som kan påverka intentionerna är interna och externa determinanter, det vill säga 

påverkansfaktorer. 

  

Figur 2. Modell över hur interna och externa determinanter påverkar intention och handling. Modellen är i 

enlighet med Halldén (2002, s. 61). 

Halldén (2002) beskriver de interna determinanterna som önskningar, trosföreställningar och 

förmågor som är kopplade till själva handlingen eller den egna personen. Detta kan vara hur 

läraren tänker om sig själv i relation till sitt ämne och vad som den anser vara viktig kunskap. 

Medan de externa determinanterna handlar om pliktkänslor som läraren kan uppleva inom 

yrket, normer och möjligheter. Tillsammans utgör determinanterna föreställningar hos 

individen som möjliggör vissa intentioner och handlanden. Dessa är inte på något sätt 

universella utan är grundade i sociala och historiska sammanhang (Lindblad m.fl., 1999). 

Enligt Lindblad m.fl. (1999) förklarar ramfaktorteorin varför det blev som det blev i ett 

retroaktivt perspektiv. Teorin gör inga anspråk på att ha någon prediktiv förmåga att förutse 

ett specifikt händelseförlopp. Det den kan förutse är däremot vad som inte kan komma att ske 

givet vissa omständigheter. Ramfaktorteorin bröt med det praktiska kunnandet och 

vardagsförståelsen av undervisning genom att visa på olika förhållanden som lärare och elev 

inte kan påverka, utan istället får anpassa sig till. Risken med teorin är att lärare kan ses mer 

som marionetter än som reflekterande praktiker.  

I en studie där intervjuer analyserats visade resultat på att läroplanen sällan låg till grund för 

praktiska överväganden som lärare gör (Lindblad, 1995; Lindblad m.fl., 1999). Det som 

verkar tjäna som inspiration och referensram är istället livserfarenhet.  
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2.4 Den utvidgade ramfaktorteorin 
Allt efter att ramfaktorteorin utvecklades väcktes nya frågor (Lindblad m.fl., 1999). Exempel 

på detta är: Varför uppstår dessa ramar och varför dessa relationer mellan ramar och processer 

och dessa resultat? Skolan sågs nu ur ett samhällsperspektiv som inte var i ett politiskt och 

socialt vakuum utan del i en social kontext (Skott, 2012). 

I ett utvidgat ramfaktorteoretiskt perspektiv kan fler begränsningar än tidigare förklara vad 

som är möjligt eller ej i ett klassrum, till exempel: traditioner, föreställningar om vad man ska 

tala om, den sociala sammansättningen av elevgruppen (Lindblad m.fl., 1999). 

Sociolingvistiska studier kopplas samman med den utvidgade ramfaktorteorin med fokus på 

undervisningens diskurs. Vad är det inom klassrumsspråket som sägs och vad talas det om? 

Inom klassrummet finns det karaktäristiska regler som skiljer sig från andra kontexter. Linde 

(2012) ger exempel på hur kommunikation i klassrum kan se ut och hur annorlunda den är 

jämfört med andra kommunikativa sammanhang; läraren ställer frågor som hon redan vet svar 

på, när eleverna svarar visar hon på om svaret är godtagbart eller ej. Det är även alltid läraren 

som har ordet om hon inte explicit lämnar över det till någon annan. Elever förväntas ge 

kortfattade svar och sen återtar läraren ordet. Inte i många andra sammanhang är detta 

kommunikativa mönster tillåtet. Läraren styr kommunikationen och dennes yttranden kan 

delas upp i två huvudgrupper. Den ena är för att reglera aktivitet i klassrummet och den andra 

är kopplad till information om ämnet. Eleverna förväntas i regel bara att vara aktiva i 

kommunikationen som är kopplad till ämnet. Att kommunikation i klassrum ser ut på det här 

sättet kan ha att göra med de ramar som påverkar lärarens undervisning. Att under 

lektionstiden hålla kontroll över alla elever samt hinna med att undervisa det centrala 

innehållet för ämnet. Kommunikationens mönster i klassrummet är ett sätt för läraren att 

reglera tidsanvändningen 

2.5 Användning av ramfaktorteori 
Denna studie har ett deduktivt arbetssätt där en befintlig teori får påverka vilken information 

som samlas in, hur den ska tolkas och hur resultaten ska relatera till den befintliga teorin 

(Loseke, 2013). Den är deduktiv på det sätt att ramfaktorteori och de ramfaktorer som 

Lundgren (1972) skrev om; styrdokument, tid och elevvariation, har legat till grund för 

studiens utformande. Syftet för studien har ett ramfaktorteoretiskt perspektiv; att utifrån 

ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation undersöka några lärares (årskurs 7-9 i 

grundskolan) upplevelser av möjligheter och hinder för att undervisa integrerade elever. 

Intervjuguiden utformades utifrån ramfaktorerna för att undersöka hur lärare tänker kring 

dem. Ramfaktorteori har även använts för att analysera och förstå resultatet, genom att 

lärarnas utsagor har delats upp utifrån de olika ramfaktorerna. Ett händelselogiskt perspektiv 

har även använts för att titta efter vilka intentioner lärarna visar på och hur det påverkar deras 

handlande enligt deras utsagor. 

 

Att just denna teori valdes beror på att den kan hjälpa till att analysera och förstå vad som kan 

begränsa lärare, men även för att försöka se vilket friutrymme lärare har innanför ramarna, när 

de ska undervisa utifrån två olika kursplaner. I denna studie valdes att använda Lundgrens 

(1972) definition av ramfaktorteori, för att begränsa studiens omfattning. Ett utvidgat 

ramfaktorteoretiskt perspektiv hade kunnat ge en helt annan studie.  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs val av metod för att uppnå syftet med studien. I detta kapitel beskrivs 

även studiens genomförande. En kvalitativ studie med intervjuer har genomförts där jag 

undersöker lärares upplevelser av att undervisa integrerade elever i årskurs 7-9, vilka 

möjligheter och hinder de upplever i att undervisa utifrån två olika kursplaner.  

3.1 Kvalitativa metoder 
Enligt Bjereld m.fl. (2009) är kvalitativa metoder ett samlingsnamn för olika angreppssätt 

som har den gemensamma egenskapen att de inte är kvantitativa. Termen kvalitet gör dock att 

vi kan förstå att forskaren är intresserad av vissa kvaliteter eller egenskaper vid olika 

företeelser. Till denna studie valdes kvalitativ metod då syftet är att ta reda på lärares 

upplevelser och inte att dra några generella slutsatser. Vilka möjlighet och vilka svårigheter 

beskriver de utifrån att undervisa utifrån två olika kursplaner? För att undersöka detta 

användes intervju som metod. 

3.1.1 Intervjuer 
Kvale och Brinkman (2014) beskriver att kvalitativa forskningsintervjuer kan bygga på att 

försöka förstå den intervjuades levda vardagsvärld ur dennes perspektiv. Strukturen för 

intervjun kan vara som ett vardagligt samtal, men ur ett professionellt perspektiv.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan intervjuer användas för att samla in 

kunskaper om sociala förhållanden men även för att undersöka hur människor ger uttryck för 

sina känslor och upplevelser. Vissa svårigheter är förknippade med att göra studier med 

intervjuer då de ska planeras, genomföras, transkriberas, analyseras och återges. Trots detta är 

intervjuer en vanlig metod i forskningssammanhang vid kvalitativ inriktning. Det finns många 

olika sätt att genomföra intervjuer på, till exempel strukturerade eller löst strukturerade. I 

denna studie genomfördes en löst strukturerad intervju som utgick från en intervjuguide, men 

frågorna ordning och följdfrågor anpassades efter intervjusituationen. Detta för att försöka få 

en bredare bild med fler nyanser och dimensioner jämfört med vad som kan fås med 

standardiserade frågor. 

 

Enligt Lantz (2013) kan intervjuer genomföras i öppnare eller i mer strukturerade former. I de 

öppnare formerna är det möjligt att fånga en persons upplevelser av för denne betydelsefulla 

kvaliteter. Informanten beskriver fritt sitt sätt att uppfatta olika fenomen och kan resonera med 

sig själv för att beskriva sammanhang. Informanten ger sin bild av verkligheten och till 

studien ges data som kan beskriva människors subjektiva erfarenheter. I de mer strukturerade 

intervjuformerna är frågorna formulerade för att fånga informantens upplevelse av ett i förväg 

bestämt fenomen eller begrepp. I denna studie som genomförts har fenomenet redan 

definierats: att undervisa integrerade elever. Dock har syftet varit att synliggöra lärares 

subjektiva erfarenheter genom att beskriva hur de upplever att undervisa utifrån två 

kursplaner. 

3.2 Urval 
Utifrån studiens syfte kontaktades olika skolor för att komma i kontakt med lärare. Första 

kontakt skedde genom mail till skolornas rektorer. Kontakt togs även med lärare genom 

bekantas bekanta med erfarenhet av att undervisa integrerade elever i årskurs 7-9, ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Cohen, Manion & Morrison, 2011) De lärare som visade intresse för att 

delta i studien informerades genom missivbrev (bilaga 1) om studiens syfte och om de 
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forskningsetiska principerna och de lämnade samtycke för att delta i studien. Information 

lämnades även att intervjuerna kunde ske via Skype som är ett datorprogram för 

kommunikation där de som samtalar kan se och höra varandra, eller genom fysisk träff om 

informanten fanns inom rimligt avstånd. 

Tider bokades in med de som önskade delta i studien. Totalt sex olika lärare valde att delta i 

denna studie. Informanterna kommer från flera olika kommuner i landet. De undervisar i olika 

ämnen och har olika lång erfarenhet av att undervisa integrerade elever. 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna planerades och genomfördes med hjälp av intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden utgår från studiens syfte som är att utifrån ramfaktorerna tid, styrdokument och 

elevvariation undersöka lärares upplevelser av att undervisa integrerade elever. 

Ramfaktorteori valdes som teori och metod för att analysera data. Även intervjuguiden utgår 

från denna teori med olika ramar som tema: tid, styrdokument och elevvariation i 

undervisningsgruppen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det viktigt att redan innan 

intervjuerna genomförs planera för hur insamlad data ska analyseras. Analysmodellen ligger 

till grund för hur intervjuguiden utformas, genom intervjuprocessen och utskriften av 

intervjuerna. 

Intervjuguiden skickades inte ut till informanterna i förväg, utan de fick endast veta om 

studiens syfte och övergripande innehåll. 

Individuella intervjuer genomfördes med lärarna. Tre intervjuer genomfördes via Skype, en 

genomfördes genom att träffa varandra på skolan där informanten arbetar och två intervjuer 

genomfördes via högtalartelefon. Samtliga intervjuer spelades in. Intervjuerna tog 15-20 

minuter per intervju att genomföra. Vid intervjun ställdes frågor utifrån intervjuguiden där 

informanten fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter. Frågorna utgick från 

intervjuguiden, men ordningen varierade i de olika intervjuerna beroende på vilken riktning 

intervjun tog. Följdfrågor ställdes när mer information om något ämne önskades. 

Efter intervjun transkriberades det inspelade materialet ordagrant och lästes igenom flera 

gånger för att hitta de teman som utkristalliserade sig utifrån den teoretiska utgångspunkten. 

Det transkriberade materialet anonymiserades även så att inga riktiga namn framkommer.   

3.4 Studiens giltighet 
Begreppet giltighet kan förklaras genom att fråga sig i vilken utsträckning vi undersöker det 

vi avsett att undersöka (Bjereld m.fl., 2009), alltså studiens syfte som är att undersöka lärares 

upplevelser i ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. För att undersöka detta har intervju använts 

som metod. Dock påverkar informanternas egna erfarenheter och den kunskap de har om 

integrerade elever, hur de tolkar frågorna. Intervjuguiden utformades därför för att försöka få 

fatt i lärarnas egna upplevelser. Frågorna formulerades för att få lärarna att berätta om sina 

erfarenheter, kunskaper och hur de förhåller sig till att undervisa utifrån två olika kursplaner.  

Olika begrepp som används inom studien kan ha olika betydelse för olika personer. I 

missivbrevet som skickades ut till alla deltagande lärare användes begreppet integrering, då 

det är det begreppet som används inom skollag (SFS 2010:800) och då studiens syfte är att 

undersöka lärares upplevelse av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning 

som är mottagen i särskolan, men som får sin undervisning inom grundskola. Många av de 

deltagande lärarna använde dock ordet inkludering istället, vilket kan ha olika innebörd för 

olika personer. I de frågor som ställdes under intervjun utifrån intervjuguiden användes 
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varken begreppet integrering eller inkludering, utan frågorna handlade om hur de som lärare 

tänkte kring att ha elever mottagna i särskolan i sin undervisningsgrupp och hur de förhåller 

sig till att undervisa utifrån två olika kursplaner. Detta var ett sätt att kringgå att olika personer 

kan lägga olika innebörd i begreppen. 

Ett annat begrepp som använts är intellektuell funktionsnedsättning, som inte alla lärare är helt 

bekanta med, då begreppet utvecklingsstörning används i andra styrdokument för skolan, till 

exempel skollagen. Begreppet intellektuell funktionsnedsättning användes trots risk för 

begreppsförvirring i intervjuguiden. Under intervjun fanns möjlighet att förklara begreppet 

noggrannare om det behövdes. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
Begreppet tillförlitlighet handlar om som ordet antyder om studien är tillförlitlig eller om det 

finns stor risk för slumpavvikelser (Lantz, 2011). Det handlar om forskningsresultatens 

konsistens och om resultatet kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra personer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie har intervju valts som metod för att undersöka 

lärares upplevelser. Det är därför svårt att få fram samma resultat om den skulle genomföras 

en gång till med andra informanter, då varje person har unika erfarenheter och upplevelser. Då 

endast sex stycken personer intervjuats kan inte heller några generella slutsatser dras, vilket 

inte heller är kvalitativa studiers syfte. Reproducerbarhet är gällande för kvantitativa studier 

men kan sällan göras för kvalitativa.  

Urvalet av informanter påverkar studiens tillförlitlighet, då ett så kallat bekvämlighetsurval 

gjordes och informanterna kan ha olika anledningar till att vilja ställa upp i denna studie; till 

exempel allt från att vilja vara snäll till att vara intresserad av forskning kring ämnet i denna 

studie (Cohen m.fl., 2011). 

För att undersöka lärares upplevelser av att undervisa integrerade elever och hur de förhåller 

sig till två olika kursplaner, har datainsamling skett genom intervjuer. Lantz (2013) skriver att 

det vid intervjuer finns en påverkansprocess. Att den som intervjuar och den som blir 

intervjuad påverkar varandra kallas ibland för intervjuareffekter och det är viktigt att vara 

medveten om detta. En forskningsintervju har en asymmetrisk maktrelation, då det är 

intervjuaren som styr samtalet och ämnet, ställer frågor och avgör vilka frågor som ska följas 

upp (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuaren har även tolkningsmonopol över det som sägs, 

vilket kan leda till misstolkningar. Intervjuaren är den som styr samtalet och även den som 

väljer vilka ämnen som ska fördjupas genom följdfrågor. Hänsyn till detta har tagits genom att 

inte ha för många intervjufrågor, utan låta informanterna berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Följdfrågor ställdes i första hand när ett förtydligande inom något ämne 

önskades. 

I analysen av lärarnas utsagor sker också en tolkning och kan påverkas av forskarens 

förutfattade meningar. Molander (1988) beskriver hur intressen, fördomar, kunskap och 

fantasi kan påverka vad vi ser och hur vi uppfattar detta. För att göra en så rättvis tolkning 

som möjligt har inspelningarna lyssnats på flera gånger tillsammans med transkriberingarna. 

Detta för att få en tydlig bild av vad som sades under intervjuerna.  

I denna studie har även intervjuerna genomförts på olika sätt: Skype, högtalartelefon och 

genom fysiskt möte, vilket kan påverka studiens tillförlitlighet eftersom intervjusituationerna 

blir olika. De olika metoderna för att genomföra intervjun påverkar också resultatet då olika 

personer är olika vana och bekväma med att använda dem. Några av intervjuerna har 

genomförts via Skype, som är ett datorprogram som gör att personer kan se och samtala med 
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varandra över datorn, surfplatta eller mobiltelefon. Alla människor är inte bekväma i att 

använda denna typ av teknologi och kan ha påverkat urvalet av informanter som ville ställa 

upp och delta i studien. Om personen som intervjuas inte är van att använda Skype kan det 

även orsaka en viss stress hos personen som kan påverka intervjusituationen och vilka svar 

som ges på frågorna. I denna studie valde tre informanter att delta i intervju via Skype, trots 

att några var nybörjare på detta vilket de meddelade. Ett par andra informanter sa att de hellre 

ville göra intervjun över telefon, vilket gick att ordna för dem. Hänsyn inför informanternas 

önskemål togs för att göra det till en så bekväm intervjusituation som möjligt. 

3.6 Forskningsetiska överväganden 
Inom forskning är det av vikt att forskningsetiskt beakta det som görs i studier, något som 

skärpts de senaste tio åren (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med att denna studies syfte 

skickats ut genom missivbrev till informanterna informerades de även om att de fyra 

forskningsetiska grundkraven gäller; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002): 

 

 Informationskravet innebär att deltagarna i studien informeras om studiens syfte, om 

villkor för deras deltagande och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan av-

brytas. Deltagarna informeras även om att insamlad data endast kommer att användas i 

den aktuella studien. Innan intervjuerna började stämde jag av med informanterna en 

gång till att de tagit del av studiens syfte och de forskningsetiska reglerna och att de 

samtycker till att delta i studien.   

 

 Samtyckeskravet innefattar att deltagaren själv har rätt att bestämma över sin medver-

kan i studien och behöver lämna sitt samtycke för att delta. Deltagaren bestämmer hur 

länge och på vilka villkor denne vill delta i studien. Om personen väljer att avbryta sitt 

deltagande i studien ska denne inte utsättas för några påtryckningar eller andra nega-

tiva följder. Deltagarna samtyckte till att delta i studien när de efter att ha läst inform-

ation om studien svarade att de önskade delta.  

 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien ges konfidentialitet och alla 

uppgifter om personer lagras och avrapporteras så att enskilda människor inte kan 

identifieras av utomstående. Intervjuerna har spelats in via iPad och appen VoiceRe-

corder. Efter intervjun flyttades ljudfilen över till dator som endast jag har tillgång till. 

Ljudfilen på iPaden raderades. 

 

 Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter om enskilda personer inte kommer 

att användas till annat än detta forskningsändamål. Den insamlade data kommer att 

förstöras efter att studien är genomförd och godkänd. 
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen där lärare berättat om hur de upplever 

att undervisa integrerade elever utifrån ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation 

samt hur de förhåller sig till två olika kursplaner.  

Sex lärare intervjuades, tre män och tre kvinnor. De har i studien tilldelats fingerade namn för 

att skydda deras identitet. De kommer från olika delar av Sverige och har olika erfarenhet av 

att undervisa integrerade elever. 

Här följer en kort presentation av de deltagande lärarna: 

 Susanne är lärare i svenska och engelska. Hon studerar även till specialpedagog. Hon 

har flera års erfarenhet av att undervisa integrerade elever. 

 Ida är SO-lärare. Hon har arbetat som lärare sen 1990-talet och har några års 

erfarenhet av att undervisa integrerade elever. 

 Tomas är lärare i idrott och svenska. Han är nyligen utbildad och har arbetat några år. 

Han har under ett par år undervisat integrerad elev i idrott. Han har även undervisning 

med särskolegrupp i idrott och har haft denna grupp under en kortare tid.  

 Rickard är lärare i SO-ämnena. Han har arbetat som lärare sen slutet av 2000-talet. 

Han har tidigare erfarenhet av att arbeta i särskola och har några års erfarenhet av att 

undervisa integrerade elever. 

 Eva är lärare i svenska. Hon har arbetat som lärare i mer än 30 år. Kort erfarenhet av 

att undervisa integrerad elev. 

 Karl är lärare i matematik, NO-ämnen och engelska. Han har arbetat som lärare sen 

slutet av 1990-talet och har arbetat som specialpedagog i ungefär tio år. Han har i 

dagsläget ett fåtal lektioner i veckan. Han har inte så mycket erfarenhet av 

undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

Här nedan följer resultat och analys av lärarnas utsagor. Resultatet har delats upp i tre olika 

teman: tid, styrdokument och elevvariation. Detta för att synliggöra olika ramfaktorer och hur 

lärare förhåller sig till dem. Varje tema avslutas med en sammanfattning om vad som 

framkommit i intervjuerna utifrån det specifika temat. Kapitlet avslutas med en slutsats av 

resultatet som helhet.  

Under varje tema finns flera olika citat från de deltagande lärarna. Små ändringar har gjorts i 

citaten för att öka läsbarheten. I citaten förekommer olika transkriptionsmarkörer för att 

signalera följande:  

[…] markerar att delar av citatet har plockats bort.  

… markerar att personen som talar gör en kort paus och byter ämne mitt i en mening. 

4.1 Tid 
Tid är en ramfaktor (Lundgren, 1972) då tiden påverkar och sätter gränser för vad som är 

möjliga processer inom olika pedagogiska situationer i skolan. Tiden är även en markör som 

visar på vad som förväntas hinnas med innehållsmässigt under lektioner och läsår (Linné, 

2012). Läraren måste koppla ihop timplaner och läsårstider med läroplanens centrala innehåll.  

Här nedan presenteras vad lärarna har uttryckt gällande tid. Det har delats upp utifrån två 

subkategorier, dels den tid lärarna själva behöver för att hålla sig uppdaterad gällande 
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kursplan och annan planering och dels hur de förhåller sig till tid i klassrummet med eleverna 

och hur de anpassar för att hinna med så mycket som möjligt. 

4.1.1 Lärarens tid till planering 
Lärare har sin egen planeringstid som de förfogar över där de bland annat ska hinna med 

planering, bedömning, läsa på och hålla sig uppdaterad om sitt ämne, pedagogik och annat 

som rör skola och undervisning. Tid är en faktor som läraren själv inte kan påverka medan 

processerna inom ramen kan de styra över själva utifrån de arbetsuppgifter de har. 

Under intervjuerna samtalades det om hur lärarna tänker kring att lära sig om särskolans 

kursplan och hur de förhåller sig till den. Ida berättar om att mer tid skulle behövas för att 

kunna hålla sig uppdaterad om att undervisning och kursplaner ligger i fas: 

Ida: Eller fick han det han skulle enligt sin kursplan här egentligen? Så kan man ju känna, att 

man inte riktigt hinner kolla upp allting hela tiden, att man ligger rätt så att säga utan… Där 

skulle man behöva mer tid kan jag känna för att hålla sig uppdaterad hela tiden. För även om 

man läser igenom och känner igen allting varje gång man läser i kursplanen så behöver man ju 

egentligen hela tiden kolla igen. Alltså ligger jag rätt? Har jag rätt grejer? 

Denna lärare uttrycker en intention om att undervisningen ska fungera för samtliga elever i 

klassen och att undervisningen ska ske utifrån två olika kursplaner. Undervisningen planeras, 

genomförs och utvärderas för att den ska bli meningsfull och för att läraren ska veta hur den 

fortsatta planeringen ska fortsätta. Den är så att säga intentionell. Läraren uttrycker dock en 

svårighet med att hinna med detta, då tiden är en faktor som gör att allt inte hinns med på ett 

sätt som hon önskar. 

En annan lärare, Rickard, berättar om hur svårt han upplever det kan vara att hinna med att 

individanpassa undervisningen till många olika elevers behov i olika klasser. Att i en klass kan 

det behöva göras många olika anpassningar, men det kan vara svårt att få tiden att räcka till 

för allt för- och efterarbete som behövs för att kunna genomföra meningsfulla och 

intentionella lektioner: 

Rickard: Alltså allt är ju möjligt, men tidsfaktorer till planering, bearbetning, rättning och allting 

sådant gör ju att ja, jag kan inte bygga 20 individuella planer och jag kan inte skapa 

förutsättningar för att göra det. Hade jag haft de förutsättningarna så skulle det inte vara några 

bekymmer att undervisa någon elev överhuvudtaget. Men det finns ju ändå faktorer som styr det 

på ett helt annat sätt, så utifrån de ramarna som finns, så näe, jag ser det som väldigt svårt. 

Att arbeta tillsammans med sina kollegor är det flera av de intervjuade lärarna som uttrycker 

vara viktigt, för att hitta vägar som utvecklar undervisningen och gör den tillgänglig för alla 

elever. Rickard funderar kring detta och hur man kan bygga team runt eleven för att skapa en 

helhet i skolan, men att detta kostar tid: 

Rickard: Och det krävs ju ännu mera planering och uppföljning för att se till och jobba med de 

här bitarna på ett annat sätt. Men hade man det och alltså, på nåt sätt, bygga team så att man kan 

bygga helheter kring eleven så tror jag att det finns alla förutsättningar för att lyckas. Det 

kommer ju att ta väldigt mycket tid. Så är det ju. Allt är möjligt men det är ju liksom, vad får det 

kosta? 

Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att de inte har så mycket kunskap om särskolans 

läroplan. De uttrycker att det vore bra att finna stöd i kollegiet för att bli bättre på detta och att 

tillsammans kunna fördjupa sig i kursplanerna. Det verkar dock som det är svårt att hitta tiden 

till detta. Tomas uttrycker det så här: 

Tomas: Det är sällan man har tid att sitta och prata om själva kursplanen så. Sådan tid hade väl 

varit bra att lagt någon gång och diskutera kring det. 
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Karl efterlyser diskussioner om hur skola och undervisning kan utvecklas utifrån de olika 

elevernas förutsättningar och behov. Att det behövs ett större utbyte mellan lärare: 

Karl: Och man ska definitivt ha mycket, mycket mer utbyte lärare emellan. Ständigt pågående 

diskussioner kring hur ska undervisningen fungera bäst i våra klassrum utifrån elevernas behov. 

Dom diskussionerna saknas ju på skolan. 

Några lärare ger uttryck för att redan ha en tung arbetsbelastning. För dem kan det kännas 

som en extra börda att även hinna med att sätta sig in i särskolans läroplan. Karl beskrev det 

så här: 

Karl: Det som är svårast är ju att vi har väldigt stora klasser överhuvudtaget, 30 elever i många 

klasser vi har här. Och att många elever ser att de har rättigheter men inget ansvar. Jag tror det är 

många sådana bitar många lärare brottas med. Att få ordning på vanliga elever, att få eleverna 

studiemotiverade överhuvudtaget och då upplever man att elever som läser efter en annan 

läroplan innebär bara mermoment i en redan tung arbetsbelastning. 

Det verkar som att de är svårt för lärarna själva att hitta tiden tillsammans i kollegiet för att 

fördjupa sig i särskolans styrdokument, då mycket annat också ska göras inom den tidsram 

som lärarna förfogar över. Dock uttrycker de en önskan om mer pedagogiska diskussioner 

tillsammans med sina kollegor, men det är en svårighet att prioritera i tiden.  

4.1.2 Tiden till undervisningen 
Under de olika intervjuerna samtalades det även om hur tid till undervisning och vilka 

dilemman som lärare kan känna för att hinna med alla elever och anpassa uppgifterna så att de 

passar utifrån elevernas vitt skilda behov. Ida berättar hur hon kan känna att det är svårt att 

räcka till i klassrummet då många elever behöver stöd. Hon hade en känsla av att eleven som 

var mottagen i särskolan inte alltid fick det han skulle i undervisningen då hon inte hann med: 

Ida: Så kände jag att jag kunde känna mig splittrad, att jag kände att jag inte räckte till att ge 

honom det han behövde i alla lägen och en stor klass för övrigt där många andra, ja pockade på, 

kan man säga och behövde mycket uppmärksamhet. 

Några lärare berättar om hur de tänker kring tiden som en undervisningsfaktor och vilka 

effekter det får för dem. Klassens komposition och hur mycket tid varje elev behöver för att 

lära olika moment påverkar hur undervisningen ser ut i klassrummen. Susanne berättar att när 

hon har en elev som läser efter särskolans kursplan med i undervisningsgruppen så anpassas 

uppgifterna och den eleven kanske inte gör alla uppgifter som resten av klassen gör beroende 

på hur lång tid det tar och anpassat utifrån särskolans läroplans olika förmågor: 

Susanne: Jag tänker ju att de inte behöver göra allt utan man tänker: vad är rimligt att de hinner 

och så ser man att de ändå får med sig de olika förmågorna. […] Då fick man ju välja ut istället, 

att du gör det här och de andra kanske hann göra två saker.  

 

En annan lärare, Ida, berättar om att det ibland är svårt att hinna med allt som står i 

kursplanen för särskolan när hon har en integrerad elev med i undervisningsgruppen: 
 

Ida: Man vet att han inte hinner igenom allting egentligen, om man nu ska se på kursplanen och 

det som ska ingå. Så är det bara att konstatera att vi kommer inte hinna allting innan vi lämnar 

honom vidare till gymnasiet. Men det är väl bara att sitta lugnt i båten och acceptera att det är så 

tänker jag. 

 

Denna lärares intention är att arbeta utifrån särskolans kursplan med eleven, men tiden är en 

avgränsande faktor som gör att allt innehåll inte hinns med utifrån de förutsättningar som ges. 
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Styrgruppshypotesen är ett centralt begrepp inom ramfaktorteorin (Lundgren, 1972). En lärare 

i denna studie beskriver detta fenomen och undrar över hur stöttning för de elever som ändå 

inte hänger med skulle kunna se ut: 

 
Rickard: Utifrån vad det finns för möjligheter att lägga tid på och känna att nu är de allra flesta 

med på banan och man lägger en extra push på några stycken och stöttar upp utifrån andra 

stöttningsfaktorer så är det ofta så att det behövs kanske en tre-fyra-fem lektioner till innan man 

ens är i närheten utav det, och var ske dom göras och vem ska göra dom lektionerna? Där är 

krocken, kan jag känna då. 

Det denna lärare reflekterar över är vad som händer med de elever som är lägre presterande än 

den så kallade styrgruppen.  

4.1.3 Sammanfattning tid 
Tiden är en ramfaktor som begränsar lärarna, då det är många saker som de ska hinna under 

den tid som de förfogar över. De intervjuade lärarna uttrycker en intention om att undervisa 

sina integrerade elever utifrån särskolans kursplan för att skapa meningsfulla lektioner, men 

att det är svårt att genomföra detta på grund av att tiden inte alltid räcker till. Flera av de 

intervjuade lärarna uttrycker även att det kan vara svårt att hinna med alla elevers olika behov 

i klassrumssituationerna då behoven i en klass kan vara mycket varierande. De anpassar 

arbetsuppgifter för att så många elever som möjligt ska få möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt under den tiden som de går i skolan. Dock finns det enligt styrgruppshypotesen en 

grupp av elever som inte kommer att hinna med tempot i undervisningen och därför inte ha 

möjlighet att nå upp till alla mål. Dock läser integrerade elever efter en annan kursplan och 

har andra mål att uppnå jämfört med elever i grundskolan.  

Det lärarna uttrycker att de behöver tid till är både att hålla sig uppdaterad om gällande 

styrdokument samt tid för att kunna anpassa uppgifter till elevernas olika behov och läroplan. 

De har uttryckt en önskan om att tillsammans med sina kollegor hitta tid för pedagogiska 

diskussioner om särskolan som skolform och dess styrdokument. Dock har de svårt att själva 

hitta denna tid att tillsammans med sina kollegor utbyta erfarenheter och kunskaper. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv kan vi fråga oss vad organisationens intention är, om lärarna ska få 

de förutsättningar de behöver för att klara av sitt uppdrag med att undervisa utifrån två olika 

kursplaner. Organisationen kan behöva styra och ge stöd för hur tiden ska prioriteras till 

fördjupning i särskolans styrdokument.  

4.2 Styrdokument 
Styrdokumenten sätter ramarna för undervisningens innehåll och även för hur undervisningen 

organiseras (Lundgren, 1972). Att ha kunskap om särskolans styrdokument är en förutsättning 

för att veta vad undervisningen ska innehålla, men även för att veta vad och hur eleverna ska 

bedömas. Det handlar om att veta vilka ramar som läraren måste förhålla sig till. 

I den här delen berättar lärarna om hur de har gått till väga för att få kunskaper om de olika 

kursplanerna. De berättar även om hur de förhåller sig till att undervisa utifrån två kursplaner 

och vilka svårigheter det innebär. 

4.2.1 Kunskap om särskolans styrdokument 
Läroplanen har olika faktorer som styr hur undervisningen organiseras och som lärare måste 

förhålla sig till (Lundgren, 1972): det centrala innehållet och kunskapskraven. Lärarna 

behöver kunskap om dessa faktorer för att kunna styra upp processerna som sker innanför 

ramarna, bland annat för att kunna ta fram relevant innehåll till undervisningen utifrån 
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kursplanerna. Vid flera av de olika intervjuerna framkom att lärarna uttryckte att de saknade 

tillräckliga kunskaper om särskolans styrdokument för att veta hur de ska förhålla sig till dem.  

Flera av de intervjuade lärare berättar att de inte har någon utbildning kring särskolan och 

dess styrdokument och uttrycker att de har fått ta reda på mycket själva om vad som gäller: 

Ida: Vi får ta reda på mycket själva. Det är ju klart att skolledning och elevhälsoteam med 

specialpedagog och så stöttar upp en del. 

Tomas berättar att eftersom han inte har någon utbildning om särskolans styrdokument och 

inte heller fått någon fortbildning om det så är han inte särskilt insatt i dessa styrdokument: 

Tomas: Jag har inte fått någon fortbildning i just grundsärskolans kursplan. Så jag är inte så 

jätteinsatt i den om jag ska vara ärlig. 

En annan lärare, Rickard, uttrycker att han ofta upplever att skolledning tar för givet att de 

som lärare i grundskolan också har kunskap om särskolans styrdokument: 

Rickard: Jag skulle nog påstå att jag i huvudsak har fått ta reda på det mesta själv. […] Många 

gånger kan jag tycka att det tas för givet att man har koll redan. […] Har man inte läst dom 

delarna så finns det ingen fördjupning i det. Så det är en ganska stor brist skulle jag vilja påstå. 

Hur stöd och handledning för lärare i grundskolan som har integrerade elever i sin 

undervisningsgrupp organiseras tycks se olika ut i olika kommuner. Några av lärare berättar 

att de har fått stöttning från specialpedagog och elevhälsoteam för att lära sig om särskolan. 

Susanne berättar att första gången de fick en elev mottagen i särskolan till deras arbetslag fick 

de stöd och handledning från specialpedagog under ett helt år: 

Susanne: Första omgången fick vi handledning från en specialpedagog som jobbade i särskolan, 

under hela första året och det var väldigt värdefullt att få den. För då, vi kunde ju ingenting. 

Tomas berättar att han fått tillgång till kommentarmaterialet till grundsärskolans kursplaner 

(Skolverket, 2011a) för att lära sig mer om hur han ska tolka kursplanen i sitt ämne, av läraren 

i skolans grundsärskolegrupp.  

Tomas: Jag har fått det här kommentarmaterialet för grundsärskolans kursplan. Fick jag av deras 

lärare. 

I en kommun som en av lärarna i studien arbetar i, har de haft ett nätverk för särskolan där de 

lärare som har integrerade elever fick vara med. i. De samverkar även med kommunens 

särskolegrupp: 

Susanne: Vi hade för några år sedan, då fanns det ett nätverk som särskolan höll i, där vi som 

hade integrerade elever kunde vara med i. […] Några av lärarna i mitt arbetslag gjorde 

studiebesök på särskolan förra läsåret tror jag det var. Då kände inte jag att jag behövde det, men 

de som kände ett behov åkte dit och var väldigt nöjda med det. 

Som lärare är de vana att läsa och tolka olika typer av styrdokument. Eva berättar om detta 

och förklarar att hon kan läsa särskolans läroplan och kunskapskraven i den, men saknar en 

fördjupad kunskap om särskola som skolform: 

Eva: Men alltså, jag kan ju tolka styrdokumenten. Jag kan ju läsa kunskapskraven och 

läroplanen. Det är inget svårt liksom när man är lärare, men jag kan ju inte säga att jag kan 

mycket om särskolan. 

En annan lärare, Karl, berättar om att de på deras skola har en alternativ lärmiljö, en sal med 

färre elever där eleverna har egna arbetsplatser. Men de varvar undervisningen i denna miljö 

med att vara i ordinarie klass i grundskolan. Till denna alternativa lärmiljö finns några 

resurspedagoger knutna som även följer med eleverna ut i klass. Dessa resurspedagoger har 

fått ta stort ansvar för att undervisningen följer rätt kursplaner, vilket resulterar i att de 
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undervisande ämneslärarna inte har så mycket kunskap om särskolans läroplan och kursplaner 

och således inte arbetar utefter två olika kursplaner: 

Karl: Ja alltså där finns det brister i det framför allt i att man jobbar inte så mycket utifrån två 

kursplaner utan det hjälper dom här resurspedagogerna till med väldigt mycket i sal 512. Så att 

jag tror att… i sig så tror jag att det vart så en längre period även när vi hade utbildat folk, 

speciallärare specialpedagoger, så har dom på högstadiet tagit ett väldigt stort ansvar, kanske för 

stort ansvar kring att undervisningen ska hamna på rätt nivå när det gäller 

grundsärskoleeleverna, som har gjort att dom vanliga lärarna inte tillräckligt mycket har behövt 

plugga på läroplanen för grundsärskolan. 

Det är svårt att kunna förhålla sig till de ramar som styrdokumenten är, om man inte har 

kunskap om dem. Ur ett utvidgat ramfaktorteoretiskt perspektiv kan frågan ställas huruvida 

traditioner i undervisning påverkar lärares förhållningssätt till att kunna undervisa utifrån två 

olika kursplaner.    

4.2.2 Att förhålla sig till olika kursplaner i undervisningen 
Flera av lärarna uttrycker att det kan vara svårt att undervisa utifrån två olika kursplaner i 

årskurs 7-9 då kursplanerna skiljer sig mycket åt i vissa ämnen. Riskerna är att särskolans 

kursplan kommer i skymundan och eleverna som är mottagna i särskolan får hänga med i det 

som undervisas utifrån grundskolans kursplan. Planering verkar inte utgå från båda 

kursplanerna, utan anpassning sker utifrån det som sker i grundskolan. Susanne berättar om 

vad hon ser som de största hindren med att undervisa utifrån två kursplaner:  

Susanne: Att det blir grundskolans kursplan som styr undervisningen och om särskoleeleverna 

kan vara med på det så gör man det med anpassningar men går inte det så får den eleven sitta 

med resurspersonen i ett grupprum och jobba med annat. 

Eva är inne på samma sak, att det är grundskolans kursplan som styr hur undervisningen 

planeras: 

Eva: Alltså jag kan säga så här, att man planerar utifrån klassen i grundskolan och sen så 

anpassar man till särskolan. 

Rickard berättar om att det emellanåt är omöjligt att undervisa utifrån två olika kursplaner då 

de skiljer sig åt allt för mycket i hans ämnen. Särskolans kursplan blir då bortprioriterad om 

de inte ska arbeta med helt olika saker i klassrummet. Han poängterar dock att det går att hitta 

vissa gemensamma punkter i de olika kursplanerna: 

Rickard: Ska man vara inkluderad i undervisningen, då får man i sådana fall följa ordinarie kurs, 

grundskoleplan och så får man strunta i vad som står i särskoleplanen. För det går inte att 

undervisa från två. Då får jag stå och prata om två olika saker samtidigt och då går det inte 

utifrån det. Då skulle jag i sådana fall behöva ha ett helt individbaserat arbetssätt på allt, i alla 

moment jag gör så att man inte ens märker av att alla elever har olika vägar. Fast då skulle jag 

aldrig nånsin kunna ha en genomgång heller. […] Vissa områden går ju att följa och vara med 

till viss del, men sen får man köra ett helt eget spår. Och vad är inkludering i så fall? 

Samma lärare fortsätter och beskriver att eftersom det är helt olika kursplaner och att det är 

olika saker som ska bedömas så är det svårt att arbeta med samma saker i klassrummet: 

Rickard: Ja, alltså, om jag har en, en helklass som det är 20 elever säger vi så har vi en som är 

inkluderad, så, så blir det ju, det blir två helt skilda planer, det går inte att göra samma sak. För 

att det är helt skilda saker som ska bedömas om man ska titta på det. 

Ida berättar att hon ibland låter eleven som läser efter särskolans kursplan göra samma sak 

som resten av eleverna i klassen även om det inte finns med i särskolans kursplan, men med 

vissa anpassningar. Detta på grund av att det passade den eleven och dennes intressen:  
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Ida: Där kunde han ha glädje av mycket av det som vi andra gjorde och då tyckte inte jag att jag 

behövde begränsa heller. Om man läser kursplanen för historia, eller historiadelen i 

grundsärskolans SO-kursplan, så är det ganska så avgränsat vad de ska läsa. Men han fick hänga 

med för att han tyckte det var kul och intressant. Så han hängde med mycket i det vanliga men 

att jag anpassade uppgifterna och till viss del materialet då.  

Ytterligare en annan lärare, Tomas, beskriver hur han gör för att förhålla sig till två olika 

kursplaner i undervisningen, där eleven är med på samma uppgifter som eleverna i 

grundskolan men med anpassningar för att passa den eleven: 

Tomas: Han är inte med på alla uppgifter som står i grundskolans kursplan. Exempelvis en 

hälsodagbok som vi gjorde. Då var han med och så körde vi den muntligt. Han fick ju den 

informationen men behövde ju inte lämna in något arbete på det viset eftersom det inte står med 

i grundsärskolans kursplan. 

Olikheterna i kursplanerna gör att lärarna behöver hitta olika sätt att förhålla sig till dessa 

styrande ramar som kursplanerna är. Karl berättar om hur de försöker hitta metoder för det på 

deras skola genom att eleverna som är mottagna i särskolan kan delta i ordinarie klass i 

kombination med stöd i deras alternativa lärmiljö: 

Karl: Ibland kan det betyda att dom är med på hela lektioner och har mycket anpassat 

arbetsmaterial. Ibland kan det innebära att dom är med i början av en lektion och tar del av en 

genomgång som läraren har och sen när det kommer till eget arbete så går man ifrån och jobbar i 

den alternativa läromiljön då med mer skräddarsydda uppgifter. 

Ida berättar att på deras skola kombinerar de tid med klassen med något som de kallar 

resurstid. Hon har med eleven som läser efter särskolans kursplan på sina vanliga SO-

lektioner med klassen men att hon även har resurstid med eleven där de kan arbeta en till en: 

Ida: Jag har resurstid med eleven på andra tillfällen än mina egna SO-lektioner, så då får ju jag 

jobba en del SO med honom och då blir det mer en-till-en. 

Eva pratade om att eleverna som är mottagna i särskolan kan läsa med blandad kursplan och 

reflekterade över det. Vad är bra för eleven idag och vad är bra för eleven i ett längre 

perspektiv? 

Eva: Och sen är det ju lite hur man ska lägga upp det inför framtiden. Är det bättre för henne att 

ha blandade betyg eller är det bättre att bara ha särskolans. Alltså det är ju lite sånna strategiska 

saker också. Alltså, är det bättre för henne att få höga betyg för hennes självkänsla? Än att aldrig 

kunna få mer än E kanske då. I idrott som hon är väldigt duktig i va. Hon är duktig i det alltså, 

men hon fixar inte de här delarna som är då teoretiska. 

Läraren ställer här viktiga frågor om vad som är elevens bästa. Vilka handlingar ska de som 

organisation göra för att säkerställa att det blir bra för eleven? 

4.2.3 Sammanfattning styrdokument 
Flera av lärarna har i detta avsnitt uttryckt att de saknar kunskap om särskolan och att de inte 

har någon utbildning om detta. De har fått lära sig mycket själva, men har fått stöd av 

elevhälsa och ibland av kommunens särskola. De har berättat om att det är grundskolans 

kursplan som styr undervisningen och att de utifrån den anpassar för att den integrerade 

eleven ska kunna delta. De har också berättat om olika lösningar de har på skolorna, att 

eleverna som är mottagna i särskolan inte alltid deltar i alla lektioner, utan andra 

speciallösningar finns.  

Att lärare saknar kunskap om särskolans styrdokument gör att de inte vet vilka ramar de har 

att förhålla sig till. Detta gör att det är svårt för dem att planera och ta fram relevanta 

arbetsuppgifter utifrån ämnets syfte och centralt innehåll. Flera av dem berättade att det är 
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svårt att arbeta utifrån två olika kursplaner då innehållet i dem kan skilja sig mycket åt mellan 

de olika skolformerna. De begränsas i sin undervisning och vad de kan arbeta med eleverna 

med om de följer kursplanerna allt för noga, då innehållet i dem många gånger inte stämmer 

överens mellan de olika skolformerna.  

4.3 Elevvariation 
Elevvariation i en klass och hur mycket tid varje elev behöver för att nå målen är en ram som 

lärare inte kan påverka, men de behöver förhålla sig till alla elever som finns i klassen 

(Lundgren, 1972). 

Några lärare nämner att information om eleverna med intellektuell funktionsnedsättning har 

de fått genom överlämningar från tidigare stadier. Rickard berättar att i hans kommun får de 

information samtidigt som de får information om de andra eleverna i klassen men att det finns 

en extra koppling till skolans specialpedagog: 

Rickard: Ja ofta har man väl fått det i samma presentation som man, om man tänker som en ny 

årskurs 7-klass, så har man fått samma överlämning på alla elever egentligen och inte något 

större mer än att så här ser det ut, här är svårigheterna så här ser det ut. […] Utan det tas ganska 

mycket för givet om att man har ganska bra koll. Det är klart att det finns en extra stöttning och 

koppling till specialpedagog som kanske har mer koll på det. 

Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att det i alla klasser finns en stor elevvariation och att 

det egentligen inte påverkar så mycket att det även finns elever med intellektuell 

funktionsnedsättning med i gruppen också. Tomas uttryckte det så här: 

Tomas: Ja, alltså det är ju stor variation till vilken klass man än kommer till. Så det tycker jag 

inte spelar så stor roll. 

En annan lärare säger att det är sällan undervisningsgrupperna är helt homogena och att 

individanpassningar alltid måste göras för några elever oavsett om det finns elever med 

intellektuell funktionsnedsättning: 

Rickard: Eh alltså, oavsett vilken grupp det är så är det ju en väldigt… det är väldigt sällan man 

har en grupp som är helt homogen. Så man måste ju liksom individanpassa och bygga de här 

vägarna ändå. 

Att det finns olikheter i klasserna är något som flera lärare uttrycker som positivt. Ida berättar 

att hon tycker den stora vinsten för eleven med intellektuell funktionsnedsättning är det 

sociala utbytet i klassen och för klassen är vinsten att få vara delaktiga i den variation av 

människor som finns i samhället: 

Ida: För hans del är det stora vinsten att det är ett större socialt utbyte. Och den största vinsten 

för oss andra är väl att världen ser ju ut så här, att vi är olika. Och att det är nånting positivt att få 

vara nära det, tänker jag. 

Tomas uttrycker att det ger en väldig glädje att ha med en elev med intellektuell 

funktionsnedsättning i undervisningsgruppen och att det stärker arbetet på skolan att alla får 

vara som de är: 

Tomas: Det ger en väldig glädje. Det stärker olikheterna på skolan. Att man får vara olika. 

Karl berättar om sin syn på inkluderande undervisning, att det är viktigt att i skolan visa på att 

alla människor är olika och har olika behov men att vi ändå måste hitta vägar tillsammans för 

att det ska fungera: 

Karl: Tror det är jätteviktigt att ha en inkluderande skola. Till syvenes och sist handlar det om 

krig och fred här i världen. Att vi förstår att vi är olika, att vi måste ta hänsyn till varandra. Att en 

elev inte förstör för andra i undervisningen utan det handlar om att vi alla måste samsas och 
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måste hitta bra former tillsammans. […] Men just det att det är jätteviktigt, att människan inte är 

stöpt i en mall utan vi är olika och vi måste tillsammans hitta lösningar för att vi ska kunna 

fungera tillsammans. 

Dock uttrycker några av lärarna en viss tveksamhet om grundskolan verkligen har 

kompetensen att ge eleverna med intellektuell funktionsnedsättning vad de behöver i skolan. 

Susanne berättar hur hon tänker om att ha integrerade elever i grundskolan: 

Susanne: Jag tycker det är en utmaning och jag är egentligen, jag är lite kluven där. För jag anser 

att det inte finns tillräckligt mycket kompetens i grundskolan att ge särskoleelever det de 

behöver. 

Hon uttrycker att det saknas tillräckligt med kompetens för detta i grundskolan, något som 

även Eva säger: 

Eva: Alltså det är ju en stor vinst för eleven. Men jag tycker nog att om man ska integrera dom 

här eleverna som går i särskola så måste man öka kompetensen. Vi har inte den kompetensen. 

Det bara är så. Det handlar inte om ovilja eller att man inte gör sitt bästa. Utan det är ju att vi 

faktiskt kan ju inte detta riktigt. 

Men lärarna berättar att de gör vad de kan för att anpassa sin undervisning för att den ska bli 

tillgänglig för alla elever i klassen. Tomas berättar hur han arbetar med tydlighet i 

undervisningen, vilket han uttrycker vara bra för alla elever: 

Tomas: Jag tror att alla elever mår bra av struktur och tydlighet så jag har en tydlig start, en mitt 

och ett slut och går igenom i början av lektionen vad det är vi ska göra. Ritar gärna bilder på 

tavlan. Jag tror inte jag gör så jättemycket annorlunda egentligen jämfört med de andra 

klasserna.  

Ida reflekterade över sin egen roll i undervisningen och hur den kunde påverka lektionen: att 

lärarens roll är viktig och det är svårt att möta allas behov. Samtidigt som det är positivt med 

denna variation av elever: 

Ida: Det är klart att ibland känner man att ja, nu tappar man säkert dem, nu blev det för svårt 

eller nu blev det för lång stund så att de inte riktigt orka koncentrera sig, eller att de drömmer sig 

bort eller så. Men å andra sidan så berikar det väldigt mycket och så för klassen i stort kan jag 

tycka när man har en variation utav elever i klassen. 

Ett par lärare uttryckte att det kan vara svårt att hitta inkluderande arbetssätt som fungerar för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning beroende på elevens förutsättningar och behov, 

att den kognitiva diskrepansen blir för stor. I ett ramfaktorteoretiskt perspektiv påverkar 

elevernas förkunskaper hur lång tid de behöver för att nå målen, vilket påverkar hur lärarna 

planerar och genomför sin undervisning. Susanne beskriver det så här:  

Susanne: Så han ligger ganska långt ifrån grundskolan kunskapsmässigt.  Det är inte så mycket 

han kan vara med på samma, och jobba med samma saker. 

En annan lärare förklarar att när glappet mellan elevernas förutsättningar att delta i 

undervisning blir för stort är det en risk att vissa elever hamnar efter de andra eleverna och 

glappet blir ännu större: 

Rickard: Men utifrån dom erfarenheter jag har att arbeta med eleverna som har varit inskrivna i 

särskolan så, just begreppsförståelsebitarna har varit så, har varit en av de stora 

problemfaktorerna som har gjort att man har inte kunnat hänga med, ha chansen att ta till sig 

utav ordinarie undervisning enligt grundskolans plan. För att man har varit så långt efter i 

begreppsförståelsebitarna. 

På frågan om de samtalar i klassen med eleverna om att undervisning sker utifrån olika 

kursplaner svarade samtliga nej. Rickard resonerar dock om att det vore väldigt bra om det 

gick att göra det. Att kunna samtala med eleverna om olikheter och likheter i samhället: 
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Rickard: … man utgår från de förutsättningar man har och utifrån den bygger vi förståelsen att 

alla ska nå så långt som möjligt. Då skulle vi ha en fantastiskt bra värld och skolan skulle vara 

för alla och byggd för alla. Och det är en enormt lång väg dit. Ska vi komma dit behöver vi nog 

hitta ett helt annat sätt att se på skola överhuvudtaget tror jag. I nuvarande fyrkant funkar det 

inte. 

Samma lärare fortsätter att resonera om att det antagligen är lättare i yngre åldrar att tala om 

normalitetsvariationer: 

Rickard: Jag tror det är mycket lättare att göra det tidigt. Förskoleålder och tidig ålder att jobba 

med dom bitarna. Och dom eleverna som har haft, alltså en väldigt spridd, vad ska man säga? En 

spridd normalitet, för att utrycka det på nåt sätt korrekt, så tror jag att om man har träffat på barn 

med väldigt många olika förutsättningar så har man en större förståelse […] små barn ställer en 

fråga sen får de ett svar och säger, jaha okej då förstår jag och sen så är det inte mycket mer med 

det. 

Eva berättar om att det är svårt att samtala om olikheter i kursplaner i klassen när det är 

känsligt för eleven. 

Eva: Hon har starka förnekelsetendenser. Så därför har det varit svårt att jobba med henne 

utifrån särskolan. Hon vill ju vara som de andra. […]Så hon vill ju liksom ha samma böcker i 

matten fastän hon kanske är, möjligtvis på en årskurs 2 […] Eftersom hon inte vill att nån ska 

veta nånting. Så det är snarare att man har hjälpt henne att dölja då va. 

Den här läraren uttrycker en intention om att vilja möta eleven på dennes kunskapsnivå, men 

känner sig begränsad i sitt handlande då eleven själv vill vara som alla andra elever och inte 

ha något särskilt arbetsmaterial som ingen annan har. 

4.3.1 Sammanfattning elevvariation 
De intervjuade lärarna ger inga direkta uttryck om att de skulle känna sig begränsade av 

ramfaktorn elevvariation som de möter i klassrummen. Det som de upplever som svårt är när 

den kognitiva diskrepansen blir för stor mellan eleverna och det blir svårt för dem att anpassa 

uppgifter åt eleverna som är mottagna i särskolan. De som lärare har ett friutrymme att 

anpassa innehåll och form i undervisningen för att ta hänsyn till eleverna i gruppen och vilka 

behov som finns. Detta är något som några av de intervjuade lärarna uttryckt som svårt, men 

att intentionen finns att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt.  

Flera av de intervjuade lärarna uttrycker sig över lag positivt till en stor elevvariation i skolan 

och att olikheter ses som något positivt. De uttrycker att det sällan är homogena grupper som 

de möter, utan att elevvariation tillhör normen. Det som de upplever som positivt är den 

sociala gemenskapen som alla elever i klassen får uppleva. Det skapar en förståelse för att alla 

människor är olika och har olika behov. Dock är det flera som säger att kunskapen i 

grundskolan om att möta denna elevvariation är begränsad och behöver utvecklas.    

4.4 Slutsats 
Tid, styrdokument och elevvariation är olika ramfaktorer som hänger tätt samman med 

varandra. I denna studie har sex olika lärare fått berätta om hur de upplever att undervisa inte-

grerade elever utifrån dessa aspekter. Det som har framkommit är att lärarna över lag är posi-

tiva till att ha integrerade elever i sina undervisningsgrupper, men att det är svårt, då de saknar 

utbildning om intellektuella funktionsnedsättningar och om särskolans som skolform. 

 

Det som har blivit tydligt i denna studie är lärarnas kunskaper. De har vid flera tillfällen ut-

tryckt att de som lärare i grundskolan, saknar tillräckliga kunskaper om elever med intellektu-

ella funktionsnedsättningar och särskola. De är dock mycket positiva till en stor elevvariation 
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i klasserna och ser detta som berikande för alla elever och för skolan som helhet. Det flera av 

de intervjuade lärarna önskar är mer tid för kollegialt lärande, att tillsammans få fördjupa sig 

ibland annat särskolans kursplan. Men det är mycket som ska hinnas med och lärarna och 

skolledare måste prioritera hur tiden under arbetsdagen ska fördelas på olika arbetsuppgifter. 

 

I intervjuerna uttrycks en intention bland lärarna att bemöta alla elever på ett bra sätt och 

skapa en utbildning där alla elever utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsätt-

ningar. Dock verkar det som de ibland blir begränsade av att kursplanerna mellan de olika 

skolformerna skiljer sig mycket åt. De har under intervjuerna berättat om att de har en viss 

kunskap om särskolans kursplaner och de har någon slags intention om att undervisningen ska 

utgå från denna för de integrerade eleverna. Dock stämmer deras handlingar inte helt överens 

med deras intentioner, då de uttrycker att de utgår från grundskolans kursplan och sedan an-

passar arbetsuppgifterna till den integrerade eleven. Särskolans läroplan verkar ofta inte fin-

nas med i planeringsfasen av undervisningen. Ur ett händelselogiskt perspektiv kan vi då 

fråga oss varför intention och handling inte stämmer överens. Det skulle kunna vara så att de 

inre determinanterna som önskningar och trosföreställningar om alla människors lika värde 

och vikten av delaktighet krockar med yttre determinanter som vilka möjligheter lärarna fak-

tiskt har. 

 

I denna studie har ramfaktorerna tid, styrdokument och elevvariation legat till grund för studi-

ens utformning och genomförande. Dock har fler ramfaktorer blivit synliga genom de inter-

vjuade lärarnas utsagor. Kunskap kan ses som en ramfaktor på det sättet att kunskap ger förut-

sättningar och begränsningar för hur lärarna klarar av sitt uppdrag att undervisa integrerade 

elever. Organisation av stöd till lärarna är ytterligare en ramfaktor som påverkar vilka förut-

sättningar lärarna får. Denna ramfaktor hänger tätt ihop med kunskap, då stöd till lärarna ger 

möjlighet för dem att utveckla kunskap om särskola och intellektuella funktionsnedsättningar. 

Hur miljön utformas kan även ses som en ramfaktor, då miljön påverkar vilka möjligheter 

som ges i skola och klassrum. Både den sociala och den fysiska miljön. 
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5. Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens metod. Resultatet diskuteras kopplat till syfte, 

frågeställningar, tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt som är ramfaktorteori. Kapitlet 

avslutas med förslag på framtida forskning samt vilken relevans denna studie har för 

speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. 

5.1 Metoddiskussion 
I denna studie har intervjuer genomförts med lärare för att undersöka hur de uttrycker sina 

upplevelser av att undervisa integrerade elever utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. 

Intervju valdes som metod då det är lärarnas egna upplevelser som är relevanta för studien. 

Då är det relevant att fråga dem själva om hur de upplever det och vilka erfarenheter de har av 

det.  

I denna studie genomfördes intervjuer med lärare som undervisar i olika ämnen, från olika 

delar av landet och som har olika lång erfarenhet av att undervisa integrerade elever. Att göra 

en studie med ett annat urval hade kunnat ge annan data som kunnat tolkas på annorlunda sätt. 

Vad hade resultatet visat om alla lärare arbetade i samma kommun? Eller om alla undervisade 

i samma ämne? 

Genom till exempel observationer hade det kunnat visa sig hur lärarna agerar i klassrummet, 

men det säger inget om hur de upplever situationen. Observationer hade dock kunnat 

användas som ett komplement till studien för att få en förståelse för den miljön som lärarna 

befinner sig i. 

Andra typer av intervjuer hade kunnat genomföras för att ta reda på lärares upplevelser, till 

exempel gruppintervjuer. Gruppintervjuer kan ge ett bredare spektrum av svar än individuella 

intervjuer, men kan även skapa ett grupptänk där individer som tänker annorlunda inte kan 

eller vågar säga vad de tycker (Cohen m.fl., 2011). Individernas egna upplevelser hade då inte 

kunnat synliggöras.  

Studien hade även kunnat genomföras i en mer kvantitativ inriktning genom enkäter och på så 

sätt nått ut till fler lärare. En enkät hade kunnat formuleras genom rangordning och skalor för 

att synliggöra lärares erfarenheter utifrån väl definierade fenomen. Resultatet hade då blivit 

mer generaliserbart med ett större antal respondenter. Dock hade en sådan studie inte 

synliggjort lärarnas egna subjektiva tankar.  

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen har delats upp i två subkategorier som diskuterar resultatet utifrån 

lärarens roll och de anpassningar som görs i klassrum samt vilken roll kursplanerna har. 

5.2.1 Lärarens roll och anpassningar i klassrummet 
Att lärarens kunskap är viktigt är något som tydligt framkommit i denna studie och som 

samtliga lärare har berättat om. De har pratat om vikten av att ha kunskap om skolformen 

särskola och om intellektuella funktionsnedsättningar. Men framför allt har det framkommit 

att brist på kunskap är begränsande och som ger konsekvenser i undervisningen. Bristande 

kunskap är på så vis en ramfaktor som blivit synlig i lärarnas utsagor.  

Att lärarens roll är viktig för att lyckas med inkluderande undervisning är något som framkom 

i en studie av Vaz m.fl. (2015). Deras studie visade även att lärarnas kunskaper om 

inkluderande undervisning var vital för att lärarna skulle känna sig positivt inställda till 

integrerade elever och därmed också lyckas med den inkluderande undervisningen. Det kan 
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kopplas samman med resultat från denna studie där flera av lärare uttryckt att de saknar 

kunskap om särskolan som skolform och om särskolans styrdokument. De uttrycker att det 

inte handlar om en ovilja till att undervisa elever mottagna i särskolan, utan om en okunskap. 

Ur ett händelselogiskt perspektiv kan vi se att de har intentioner om att undervisa alla elever 

oavsett vilken kursplan de läser efter, men de saknar ibland förutsättningar att göra detta då 

kunskaperna saknas om yttre ramar som till exempel styrdokumentens innehåll och hur det 

ska tolkas. En lärare berättar om att det ofta förväntas att de som lärare ska ha kunskaper om 

särskolan, när de får en integrerad elev i sin klass. Men eftersom de inom sin utbildning inte 

läst om särskolan så saknas den kunskapen. Flera av lärarna uttryckte att de själva har fått ta 

reda på mycket om särskolans styrdokument, men att elevhälsan ofta finns tillgänglig som 

stöd. Hur stödet till lärarna organiseras inom skolan och kommunen kan ses som ytterligare en 

ramfaktor, då det påverkar vilka möjligheter lärarna har att genomföra sitt uppdrag att 

undervisa integrerade elever. Det stöd de får påverkar vilka möjligheter de upplever, som är 

en extern determinant, som påverkar lärares intention och handling i klassrummet. Mitchell 

(2015) har poängterat att stödet till lärarna är av stor vikt för att lyckas med inkluderande 

undervisning.   

Florian m.fl. (2010) har i deras studie poängterat vikten av utbildning av lärarna för att kunna 

skapa inkluderande undervisning. De har lyft fram några nyckelfaktorer för att lyckas med 

detta. En av dessa faktorer är att olikheter inte ska ses som något konstigt utan en normal 

variation av människor. Något som även Nilholm och Göransson (2013) poängterat. Detta 

stämmer väl överens med vad flera av de intervjuade lärarna i denna studie sa då många 

uttryckte olikheter som något positivt som berikar skolan. Flera av lärarna berättade att de 

ansåg den största vinsten med integrerade elever var just att olikheter som finns i samhället 

även behöver finnas och synas i klassrummet. För den integrerade eleven trodde de att den 

största vinsten var att finnas i ett större socialt sammanhang än om de gått i en särskolegrupp. 

Detta är något som Tkachyk (2013) ifrågasätter i sin studie och hävdar att många elever med 

olika funktionsnedsättningar har en låg social status och kan må dåligt i ordinarie klassers 

undervisning. Något som i sådana fall ej bör kallas för inkludering, då inkludering förutsätter 

att eleven känner delaktighet både socialt och kunskapsmässigt. 

En annan nyckelfaktor som Florian m.fl. (2010) tar upp i sin studie är att lärare behöver 

övertygas om att de är kvalificerade att undervisa alla elever. Detta är något som kan kopplas 

ihop med resultatet i denna studie, då flera av lärarna sa att det saknas kompetens i 

grundskolan att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi vet dock inte om 

dessa uttalanden betyder att de själva inte tycker att de kan undervisa elever mottagna i 

särskolan eller om det beror på att de inte har de förutsättningar som behövs för att klara av 

den stora elevvariationen i stora klasser. Tkachyk (2013) har i sin studie lyft fram att lärare 

vanligtvis inte är negativt inställda till inkluderande undervisning på grund av att de har någon 

slags diskriminerande människosyn, utan på grund av att det kan vara svårt att hantera stora 

klasser utan tillräckligt med stöd, vilket även kan kopplas ihop med studien av Vaz m.fl. 

(2015) som poängterar att lärares attityder till inkluderande undervisning hänger ihop med 

den praktiska implementeringen snarare än ideologier. Att lärare ibland har en idé om att de 

inte är kvalificerade att undervisa alla elever skulle kunna bero på att inkludering inte är något 

som lyfts fram särskilt tydligt i våra styrdokument för skolan, något som Göransson m.fl. 

(2011) har lyft fram i sin studie där de undersökt svenska styrdokument. 

Doyle och Giangreco (2013) kom även de fram till att om lärare saknar kunskaper om 

inkluderande undervisning är det svårt att skapa inkluderande möjligheter på högstadiet. I 

deras studie framkom även att lärarna kände en oro för den kognitiva diskrepansen mellan 
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elever med och utan intellektuella funktionsnedsättningar. Detta stämmer överens med vad ett 

par lärare i denna studie uttryckte om att eleverna som är mottagna i särskolan kan ligga 

ganska långt ifrån resten av klassens elever rent kunskapsmässigt. Lärarna uttrycker att det då 

kan vara svårt att undervisa om samma sak i klassrummet och att stora anpassningar måste 

göras. Inom ramfaktorteori finns det som kallas för styrgruppshypotesen. Det betyder att det 

inom en klass finns många individer som befinner sig på olika kunskapsnivåer. Det är dock 

eleverna som befinner sig runt den 10-25 percentilen som ingår i den så kallade styrgruppen 

som läraren använder som referensram för att stämma av om undervisningen befinner sig på 

rätt nivå. Detta betyder att det ofta finns elever som befinner sig kunskapsmässigt under denna 

styrgrupp. Eleverna som är mottagna i särskolan bör dock inte ingå i denna elevgrupp, då de 

läser efter en annan kursplan och läraren således inte behöver stämma av om denne hänger 

med på samma nivå som resterande elever i klassen. Läraren behöver dock stämma av om 

eleven hänger med utifrån sin kursplan.  

Om undervisningen präglas av traditionell klassrumsundervisning som till exempel muntliga 

genomgångar och gemensamma läromedel, är det svårt att möta elevers olika behov och 

förutsättningar. Detta var något som Buli-Holmberg m.fl. (2014) kom fram till i sin studie, 

men att detta är undervisningsmetoder som många lärare använder sig av. Traditioner är något 

som ur ett utvidgat ramfaktorteoretiskt perspektiv kan anses vara begränsande. I denna studie 

berättade flera lärare om hur de planerar och anpassar lektionerna för att vara utvecklande för 

alla elever. Ibland får dock större anpassningar göras för att skoldagen ska fungera. En lärare 

berättar om resurstid där hon som lärare kan ha individuella lektioner med eleven. En annan 

lärare berättar om att på deras skola finns en alternativ lärmiljö där eleverna som är mottagna i 

särskolan får en del av sin undervisning. Castillo Rodriguez och Garro-Gil (2015) poängterar i 

deras studie att det ibland behövs göra speciella lösningar för elever i behov av särskilt stöd 

gällande skolmiljön genom till exempel alternativa lärmiljöer. En alternativ lärmiljö gör det 

även möjligt att genomföra det Doyle och Giangreco (2013) kallar för partial participation. 

Detta betyder att alla kan delta på något sätt i de flesta aktiviteter, men inte i allt utan då kan 

särskilda lösningar behöva göras. Miljön i skolan och i klassrummet är även det något som 

skulle kunna kallas för en ramfaktor, då den påverkar vilka möjligheter som finns för lärande.  

5.2.2 Kursplanernas roll 
Några av de intervjuade lärarna i denna studie berättade att de i sin planering utgår från 

grundskolans kursplan och sedan anpassar för eleverna som är mottagna i särskolan. Detta 

påminner om the beyond access model som Jorgensen och Lambert (2012) skrivit om för att 

skapa en inkluderande undervisning. I den modellen frågar sig läraren vad som är den 

allmänna utbildningsrutinen och vad ska elever utan funktionsnedsättning göra för att delta. 

Nästa steg är att undersöka om elever med funktionsnedsättning kan delta på samma sätt som 

övriga elever eller om anpassningar behöver göras. Detta kan även kopplas ihop med det som 

Doyle och Giangreco (2013) beskriver som curricular fairness. Att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning har nytta av att lära samma saker som andra elever som inte har någon 

intellektuell funktionsnedsättning, men att de nödvändigtvis inte lär lika mycket av innehållet. 

I Sverige har vi dock en egen kursplan för elever med intellektuell funktionsnedsättning som 

är mottagna i särskolan. Risken är att bedömningen av elevens kunskaper blir svår att 

genomföra om undervisningen endast utgår från grundskolans kursplan även för elever som är 

mottagna i särskolan, då centralt innehåll och kunskapskrav skiljer sig åt mellan de olika 

skolformerna. Att kursplanerna för de olika skolformerna skiljer sig mycket åt är något som 

några av de intervjuade lärarna tog upp som ett problem, då det blir svårt för dem som lärare 

att undervisa om två olika saker. Skolverket (2015) poängterar att det är viktigt att eleven ska 
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bedömas utifrån den kursplan den läser och för att kunna göra detta måste undervisningen 

bearbeta de områden som finns i det centrala innehållet. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

kan vi fundera på vad det innebär för lärarna att undervisa med stor elevvariation i 

klassrummet och att ramarna är olika för eleverna, då kursplanerna som sätter ramarna är 

olika beroende på vilken skolform eleven tillhör. Det innebär olika ramar för olika elever som 

läraren ska förhålla sig till.  

5.3 Förslag på framtida forskning 
Under arbetets gång med denna studie har det blivit tydligt att det ser olika ut i olika 

kommuner vilka förutsättningar lärare har för att undervisa integrerade elever. Resultatet i 

studien har visat på att kunskap är en nyckelfaktor för att kunna ta emot integrerade elever 

och skapa en inkluderande undervisning där alla elever känner delaktighet. Det hade varit 

intressant att fortsättningsvis undersöka hur skolledare stöttar sin personal i detta. Vilka 

förutsättningar finns och ges på en mer strukturell och organisatorisk nivå? 

5.4 Studiens relevans för specialläraryrket 
Som speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning är det relevant att 

känna till hur lärare i grundskolan upplever att undervisa integrerade elever och hur de 

förhåller sig till att undervisa utifrån två olika kursplaner samtidigt. I denna studie har det 

framkommit att lärarna i grundskolan upplevde att det saknas kunskap om intellektuella 

funktionsnedsättningar och om skolformen särskola. Att undervisa utifrån två olika kursplaner 

gör att lärarna får olika ramar att förhålla sig till och måste hitta ett sätt att balansera detta i 

klassrummet. Att hjälpa till att hitta denna balans kan vara en arbetsuppgift för speciallärare 

med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.  

I speciallärarens uppdrag ingår det att vara en kvalificerad samtalspartner och att kunna stötta 

kollegor i frågor gällande intellektuell funktionsnedsättning och särskola. Inom uppdraget 

som speciallärare kan det därför ingå att vara samtalspartner med en handledande funktion till 

lärare som har integrerade elever i sina undervisningsgrupper. För att kunna genomföra 

uppdraget som kvalificerad samtalspartner kan det därför vara nödvändigt att känna till vilka 

förutsättningar lärarna har för att undervisa integrerade elever. Det som framkommit i denna 

studie är att olika ramfaktorer påverkar lärarnas förutsättningar. Det som påverkar är tiden till 

planering och samverkan med kollegor, att kursplanerna mellan skolformerna skiljer sig åt, att 

den kognitiva diskrepansen mellan eleverna kan vara stor vilket gör att lärare upplever det 

svårt att anpassa undervisningen till alla elever i klassrummet. Lärarna är dock positiva till 

elevvariation i klassrummet och har intentioner om att anpassa undervisningen till alla elevers 

olika behov och förutsättningar. Men för att lyckas med detta bör även organisationens 

intentioner ses över och undersöka hur stöd kan organiseras, hur kunskapen bland lärarna kan 

öka och hur miljön kan utformas för att kunna tillmötesgå en stor elevvariation.   

Denna studie ger inte några generella slutsatser för hur integrerade elever bör tas emot och 

undervisas i grundskolan, men det ger en bild av några lärares upplevelser av det. 
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Bilaga 1 
Hej! 
 
Mitt namn är Maria Bondegård. Jag studerar till speciallärare med inriktning mot utveckl-
ingsstörning vid Karlstads Universitet. Jag läser nu sista terminen och ska skriva mitt exa-
mensarbete. 
  
När jag inte studerar arbetar jag som specialpedagog på XXXXXX Kommuns Skoldatatek samt 
en del av min tjänst som specialpedagog på XXXXXXskolan i XXXXXX. Tidigare har jag arbetat 
mycket inom särskola, både inom särskolegrupp och med integrerade elever. 
  
Mitt intresse för frågor gällande särskola och hur man skapar förutsättningar för god under-
visning för alla elever i ett inkluderande perspektiv har lett mig fram till det syfte som min 
studie kommer att ha. Syftet med min studie är att undersöka grundskolelärares (årskurs 7-
9) upplevelser av att undervisa elever mottagna i särskolan som läser efter särskolans kurs-
plan tillsammans med klass i grundskolan, d.v.s. integrerade elever. Jag vill undersöka vilka 
möjligheter och hinder de ser i att undervisa utifrån två kursplaner, samt vilka förutsätt-
ningar och stöd de upplever att de behöver för att göra detta. Undersökningen kommer att 
ske genom en intervju på er skola eller via Skype. Intervjun tar ca 30 minuter att genomföra 
och kommer att spelas in. 
  
Min studie följer de forskningsetiska principerna som innebär att deltagandet är frivilligt och 
ni kan när som helst avbryta ert deltagande i studien. Det data som samlas in kommer end-
ast att användas i syfte för mitt examensarbete och kommer att förstöras efter att studien är 
genomförd och avslutad. De uppgifter som framkommer under studien kommer att behand-
las konfidentiellt, vilket betyder att de inte kan spåras till er som individ eller till den skola 
som ni arbetar på.  
 
 
 
 
För att komma i kontakt med mig: 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
E-post: maria.bondegard@XXXXXX.XX 
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
  

 Berätta om vilken erfarenhet du/ni har av att undervisa elever med intellektuell funkt-

ionsnedsättning som är mottagna i särskolan. 

 Hur brukar det gå till när ni får en elev med intellektuell funktionsnedsättning placerad i 

er undervisningsgrupp? Får du/ni information om de styrdokument som gäller för 

särskolan som skolform? 

 Har du/ni kunskaper om de bestämmelser som gäller för skolformen särskola? 

  

 På vilket sätt påverkar läroplanen och kursplanen din undervisning? Hur påverkar tiden? 

Gruppens sammansättning? 

 Vilka förutsättningar/hinder har ni för att undervisa utifrån två kursplaner? 

 Samtalar ni i klassen om att undervisningen sker utifrån två olika kursplaner? 

 Hur upplever du att undervisa en klass med stor elevvariation?  

  

 Får du/ni något stöd från andra professioner eller särskolans personal gällande undervis-

ningen av dessa elever? 

 Hur önskar du/ni att det skulle gå till?



 

 

 


