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Sammanfattning 

Motivet till studien är intresse och nyfikenhet för att ta reda på mer om hur 

lärare ser på inkludering. Med kunskap därom finns möjlighet att förstå 

vilken form av specialpedagogiskt stöd som behövs för att särskoleelever ska 

kunna inkluderas i grundskoleklasser.   

 

Studiens övergripande syfte är att fördjupa kunskap om hur grundskollärare 

med erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning. Studien 

utgår från begreppet inkludering och hur den möjliggörs i grundskolan. 

Studien söker svar på frågeställningarna vilka erfarenheter har 

grundskollärare av att undervisa elever enligt grundsärskolans läroplan i 

grundskoleklasser och hur ser behovet av specialpedagogiskt stöd ut för att 

möjliggöra inkludering?  

 

För att nå studiens syfte användes en kvalitativ ansats. För att få ett material 

att analysera utifrån studiens syfte och frågeställningar genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med en öppenhet för följdfrågor med tre 

högstadielärare. 

 

Resultat visar att lärarna i studien är medvetna om innebörden av 

inkluderande undervisning. De upplever det svårt att förverkliga 

inkluderingstanken och anger resursbrist som orsaker till det. Lärarna säger 

också att resursbrist gör det svårt för dem att bli insatta i elevernas behov av 

anpassning och särskolans kursplaner.  

 

Resurs- och kunskapsbrist leder till marginalisering i undervisningen av 

elever som i studien omtalas som inkluderade elever.   
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1. Inledning 
 

Alla barn och elever ska inhämta kunskaper och värden i skolan och skolan 

ska ta hänsyn till alla barns och elevers olika behov. Barn och elever har olika 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning och skolan ska sträva efter att 

uppväga dessa skillnader (Skollagen 2010:800). Specialpedagogens uppdrag 

är att arbeta för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, 

förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning. Specialpedagogen ska 

medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer samt analysera svårigheter på organisations-, 

grupp- och individnivå (SFS 2006:1053). Vidare ska specialpedagogen visa 

kunskaper om funktionsnedsättningar i relation till lärmiljöer för att utifrån 

aktuella styrdokument aktivt kunna stödja barn, unga och vuxna 

(Linnéuniversitetet, 2011). Specialpedagogisk verksamhet ska bedrivas i 

interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten (Ds 2001:19). Den 

specialpedagogiska kompetensen ska utgöra ett kvalificerat komplement till 

den allmänpedagogiska kompetensen. Jag har som lärare i särskolans 

högstadium haft möjligheten att få stödja elever och lärare vid övergång från 

särskoleklass till att studera i grundskoleklass. I detta arbete 

uppmärksammades att grundskollärares förmåga att möta elever ur särskolan 

varierar.  För några lärare kan det vara en naturlig variation som de är 

beredda att möta medan det för andra känns svårt och som en extra 

arbetsbörda. Detta har väckt intresset för att ta reda på mer om hur lärare ser 

på inkludering och därigenom förstå vilken form av specialpedagogiskt stöd 

som behövs för att särskoleelever ska kunna inkluderas i grundskoleklasser. 

Denna kunskap är central för blivande specialpedagoger och kan möjliggöra 

medverkan till att undanröja hinder för lärande på såväl organisations-, 

grupp- och individnivå, så att elever kan känna delaktighet och gemenskap 

och utveckla kunskap trots olika förutsättningar.  

1.2  Centrala begrepp 
Några centrala begrepp som används i studien begreppen är inkludering, 

utvecklingsstörning och specialpedagogiskt stöd. Rapporten är tänkt läsas och 

förstås av personer som är insatta i ämnet men även av pedagoger som ännu 

inte blivit bekanta med tanken på inkludering och hur det kan se ut i skolor.  

 

Inkludering 

Inkludering är ett centralt begrepp i denna studie och avser alla elevers rätt 

till undervisning i klassrummet, utan undantag. Inkludering handlar inte 

enbart om elever med funktionsnedsättning utan är en fråga för hela skolan 

(Unesco, 2008). Inkluderande undervisning är ett begrepp som är nära 

kopplat till En skola för alla. Barns och elevers undervisning ska ske inom 

ramen för den klass där han/hon är inskriven som elev och grundar sig på 
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överenskommelsen i Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999). 

Överenskommelsen grundar sig på demokratiska värderingar om alla 

människors lika rätt och värde. En likvärdig undervisning behöver inte betyda 

att undervisningen ska utformas lika för alla (Unesco, 2008). 

Carlbeckkommittén (SOU:2004:98) vars uppdrag var att föreslå åtgärder som 

förbättrar kvaliteten för elever i särskola ser samverkan mellan skolformerna 

som ett steg i processen mot en inkluderande skola. Genom att använda 

begreppet inkludering och inkluderande undervisning vill 

Carlbeckkommittén (a.a.) åstadkomma perspektivförskjutning genom att 

betona vikten av samspel mellan individen och omgivningen. Skolformerna 

särskola och grundskola behöver samverka för att möjliggöra en inkluderande 

skola.  

 
Vi ser samverkan mellan olika skolformer som ett viktigt steg på vägen mot 

en inkluderande skola, där alla elever, så långt det är möjligt, undervisas 

tillsammans. (SOU:2004:98 s.91) 

 

Att använda begreppet inkludering i en studie där en differentiering mellan 

särskoleelever och grundskoleelever görs är inte oproblematiskt (Nilholm, 

2006). Det problematiska handlar om definieringen av begreppet inkludering, 

som kan förstås som att helheten ska anpassas till individen. I denna studie 

används begreppet inkludering, eftersom det inte är eleverna i sig som är 

differentierade utan de skolformer och läroplaner som eleverna undervisas 

utifrån och att begreppet inkludering och inkluderande undervisning bör 

förstås som pågående processer. Det står för utvecklingsprocesser mot 

läroplanens mål om sammanhållna utbildningsmiljöer och gemenskaper 

(Emanuelsson, 2007). Citatet ovan andas också att processen sker stegvis mot 

en Skola för alla.  

 

Inkluderade undervisning har visat sig vara ett töjbart begrepp. Det kan i 

några fall betyda att det räcker med en gemensam fysisk miljö, att alla elever 

inryms i samma skolbyggnad eller så kan det betyda att undervisningen är 

gemensam under någon del av skoldagen (Tideman m.fl., 2004).  Inkludering 

innefattar särskild tonvikt på elevgrupper, så som elever med 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, som riskerar att marginaliseras, 

exkluderas eller underprestera. De är ett moraliskt ansvar att ägna särskild 

uppmärksamhet åt gruppen och se till att de är närvarande, deltagande och får 

möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i skolan (Unesco, 2008).  

 

Nilholm (2006) listar en rad faktorer på olika nivåer, som brukar betraktas 

som avgörande för att inkludering ska fungera. Viktiga faktorer för att 

inkluderande processer ska uppstå är ledarskap med en klar vision, 

engagemang från elever och föräldrar, lärares attityder, övergripande 

planering med uppföljningar, reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, 
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övergripande policy, samarbete i undervisningen och goda ekonomiska 

möjligheter. Vid en närmare granskning av lärarens betydelse återfinns 

följande faktorer av betydelse när det gäller att öka inkluderingen: 

 

- attityder till olikheter 

- förmåga att anpassa undervisningen till olikheter (metoder, material, 

tid, kunskap, färdigheter och erfarenhet framhålls som viktiga faktorer 

för att läraren ska kunna genomföra en sådan anpassning av 

undervisningen) 

- anpassning av kursplanerna 

- tillgång till specialistkunskap, kollegor och stödteam 

- lärares förmåga att stärka elevernas sociala relationer  

 (Nilholm, 2006, s. 45) 

Ytterligare en faktor för att förändring mot inkluderande processer ska uppstå 

är att det ska finnas en gemensam grundsyn i skolan på frågor inom det 

specialpedagogiska fältet (Malmgren Hansen, 2002). Det handlar inte om 

enskilda lärares ansvar utan inkludering är allas ansvar, eftersom alla som 

arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

(Lgr 11). Om elever inte inkluderas utan istället går i andra grupper än den 

ordinarie undervisningsgruppen kan det ha negativa effekter på elevens 

kunskapsutveckling och även dennes sociala utveckling. Kamrateffekter, det 

vill säga att elever påverkar varandra, kan vara både positiva och negativa. 

Eleven kan få draghjälp av kamrater både uppåt och neråt. Särskiljande 

lösningar så som att placera elever i särskola kan också ha stigmatiserande 

effekter. Elevens självvärdering och motivation samt kunskapskraven och 

tolkningen av läroplanens intentioner har en tendens att bli förenklade i 

särskiljande grupper (Skolverket, 2009).  

 

Utvecklingsstörning  

Utvecklingsstörning är idag det begrepp som används i skolans styrdokument 

för att beskriva den intellektuella funktionsnedsättningen hos individer med 

utvecklingsstörning och därmed rätten till särskola som skolform. 

Utvecklingsstörning har tidigare kallats sinnesslöhet och efterblivenhet 

(Kylén, 1981). Egidius Termlexikon (2000) ger följande beskrivning: 

Utvecklingsstörning benämns psykisk utvecklingsstörning, mental 

retardation, förståndshandikapp ett intellektuellt funktionshinder som yttrar 

sig i inlärningssvårigheter och tankestörningar. Begåvningsnivå är en fråga 

om abstraktionsnivå i tänkandet (Kylén, 1985, s.5). Hur 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning påverkar individen beror på vilka 

föreställningar och strukturer som står till dennes förfogande. Den bild en 

person får av sig själv är till stor del beroende av omgivningens reaktioner. 
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Det är omgivningen som bestämmer om personer med utvecklingsstörning 

upplever sig vara en omtyckt person med förmåga att lära (a.a.). 

Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som inte har 

något samband med psykisk sjukdom. Hos den som har en 

utvecklingsstörning är förmågan att förstå vad man ser, hör och upplever 

hämmad eller störd (Brodin, 2008). Gränsen för när en person kan få 

diagnosen utvecklingsstörning är en intelligenskvot som ligger under 70. Att 

denna gräns är en godtyckligt satt gräns blir tydligt eftersom det går att ändra 

gränsen i den diagnostiska manualen. I USA har man en gräns för 

utvecklingsstörning vid under 75. Detta innebär att ju högre gränsen är satt 

desto fler personer kan diagnostiseras med utvecklingsstörning (Tideman, 

2000). 

 

De ovanstående definitionerna om vad utvecklingsstörning kan vara är 

skapade av människor med mandat att kategorisera andra människor. När en 

person med utvecklingsstörning själv får sätta ord på sin funktionsnedsättning 

kan det i stället låta så här: 

  

Jag hade Downs syndrom och funktionshinder – hade jag. Men 

det var inget fel på mig bara för det. Det är det inte.(Blomman)  

(Frithiof, 2007, s. 153)  

 

Det finns med andra ord flera definitioner av utvecklingsstörning kan vara 

beroende på vem det är som definierar funktionsnedsättningen och vad 

diagnosen kan innebära för personer som får den. Intressant är att definitioner 

kan ändras över tid och att det finns en värderande syn, personer med 

utvecklingsstörning ses som om det är något fel på dem. Detta blir synligt i 

skolan genom att personer med utvecklingsstörning erbjuds en särskild 

skolform för sig själva. Blomman i citatet ovan upplyser om att det inte är 

något fel på honom bara för att han har en funktionsnedsättning.   

 

Specialpedagogiskt stöd 

Osaker till att specialpedagogiskt stöd behövs kan ses som omgivningens och 

undervisningens tillkortakommande att bemöta elevers olika förutsättningar. 

Det vill säga att specialpedagogik kan ses som en pedagogik där den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Orsaker till elevers svårigheter i skolan ska i 

första hand sökas i elevers möte med undervisningens innehåll och i 

lärandemiljön och inte hos eleverna själva. En av specialpedagogens 

uppgifter är att ge råd och stöd till elevens lärare (Unesco, 2008). All 

skolpersonal behöver ha kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur 

dessa påverkar lärandet. Det är också viktigt att pedagoger utvecklar ett 

förhållningssätt som leder till positiva möten så att arbetssätt och metoder 

anpassas till undervisningens innehåll och elevernas behov (Andersson & 

Thorsson, 2007). Gruppen elever som studerar enligt särskolans kursplaner är 
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mycket heterogen och elevernas förmåga att nå de nationella kunskapskraven 

(Lgr11Sä) varierar stort. Detta ställer stora krav på att lärare och annan 

skolpersonal har kunskaper, kreativitet och kompetens att möta varje individ 

utifrån dennes speciella behov och förutsättningar (Skolverket, 2010). Att 

vara lärare innebär att alltid kunna möta eleven där denne befinner sig, 

alldeles oavsett skolform. Ett alltför ensidigt fokuserande på fackkunskap 

eller kunskap om funktionsnedsättningen har påverkat utvecklingen inom 

specialpedagogiken bort från ämnesdidaktiken (a.a.). Detta har medfört att 

elever mottagna i särskolan ofta undervisats av specialpedagoger eller 

speciallärare med djupa kunskaper om funktionsnedsättningen men med 

grunda ämneskunskaper. I en inkluderande undervisning, där elever mottagna 

i särskolan får sin undervisning i grundskoleklasser, finns större möjligheter 

för eleverna att få möta pedagoger med goda ämneskunskaper.  

Skolinspektionen som genomfört granskning av undervisning i 

grundsärskolan (Skolinspektionen 2010:9) har kommit fram till att lärares 

ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens är avgörande för elevers 

lärande, men även lärares förhållningssätt, bemötande och engagemang har 

stor betydelse. Rapporten visar även att ämnesdidaktisk kompetens, i 

kombination med gedigen kunskap om elevernas funktionsnedsättningar och 

dess konsekvenser för lärandet, är viktiga för att eleverna ska få en 

undervisning av hög kvalitet.  Även den internationella forskningen tyder på 

att det framförallt är de ämnesdidaktiska kunskaperna, det vill säga förmågan 

att undervisa varierat i ett visst ämne, som är centrala och har störst betydelse 

(Skolverket, 2009).  En av specialpedagogens uppgifter är att fungera som 

handledare och kvalificerad samtalspartner till lärare i skolan. För att kunna 

undanröja eventuella hinder för lärande behöver specialpedagogen sätta sig in 

i grundskollärarens situation och hur de ser på inkluderande undervisning. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur grundskollärare med 

erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning. Studien utgår 

från begreppet inkludering och hur den möjliggörs i grundskolan.  

 

Med syftet som utgångspunkt utformas följande frågeställningar:  

 

 Vilka erfarenheter har grundskollärare av att undervisa elever enligt 

grundsärskolans läroplan i grundskoleklasser? 

 Hur ser behovet av specialpedagogiskt stöd ut hos grundskollärare för 

att möjliggöra inkludering? 
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 3. Bakgrund  
 

En skola för alla var en utmaning och målsättning för skolan att skapa 

förutsättningar för alla barn och elever inom ramen för grundskolan (Persson, 

2001). Alltsedan En skola för alla (Lgr 80) myntades har området inkludering 

varit en källa för forskning då det är intressant att problematisera 

möjligheterna med En skola för alla och hur den gestaltar sig. Kunskaper om 

organisation och genomförande av inkludering möjliggör utformning av 

gynnsam kunskaps- och social utveckling för de elever som är mottagna i 

särskolan och har sin undervisning i grundskoleklasser. Med gynnsam 

utveckling avses i studien de kunskapsmål som anges i läroplanerna.  

3.1 Tidigare forskning 
Denna studie argumenterar inte för eller emot inkludering, utan fokuserar på 

hur inkludering kan se ut i högstadieklasser. Inte heller söks ett svar på hur 

det ska vara utan på hur det kan vara. En problematisering kring diagnosen 

utvecklingsstörning och mottagande i särskolan är heller inte ämnen för 

denna studie. Däremot redogjordes för begreppen i inledningen eftersom de 

är centrala för förståelsen av området.  

 

Vid en orientering i tidigare forskning och vad som uttrycks i Skolverkets 

kunskapsöversikt (2009) visar internationell forskning (Hattie, 2008) att 

elevers resultat i skolan påverkas av kamraternas prestationsnivå. Detta gäller 

i synnerhet för de lågpresterande eleverna. Det finns vetenskapliga 

undersökningar som stödjer det påståendet. von Hofsten (2012) beskriver en 

hypotes om spegelneuroner där små barn lär även genom att imitera och 

härma andra. Spegelneuronhypotesen visar att barnet endast känner igen de 

handlingar som det själv kan utföra. Därför kan inte handlingar som man inte 

behärskar speglas. Barnet lär sig inte nya beteenden genom härmning men 

det kan lära sig i vilket socialtsammanhang beteendet eller handlingen hör 

hemma. Hjärnan är plastisk och fortsätter att utvecklas när barnet får 

stimulans. Därför behöver alla barn och unga fortsätta att utmanas och 

stimuleras genom att undervisas tillsammans med kamrater som har kommit 

längre i sin sociala utveckling och i sin kunskapsutveckling. Vygotskij 

(Bråten , 1996)  menar också att barn och unga stimulerar i sin utveckling av 

att samspela med andra som kommit längre i sin utveckling. Det är också 

svårt att förutse hur långt en människa kan utvecklas i en stimulerande 

omgivning därför är det vanskligt att sätta begränsningar i förväntningarna 

för hur långt barn och ungdomar kan nå.  

 

Vidare visar forskning att lärares förväntningar på elever påverkar elevers 

resultat (Skolverket, 2009).  Nilholm (2006) problematiserar begreppet 
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inkludering samt redovisar empiriska undersökningar av inkludering i 

praktiken. Att placera barn och elever i särskilda undervisningsgrupper eller i 

särskola är exempel på sortering och diskriminering anser Karlsudd (2011). 

Lärares osäkerhet inför att undervisa elever med funktionsnedsättningar kan 

ändras när de fått lära känna eleven.  Giangreco m.fl., (1993) visar att lärares 

i början negativa uppfattningar ändrades efter erfarenheten av att ha haft en 

elev med funktionsnedsättning i klassrummet en tid.  

 

At the beginning of the year, if I was making copies of 

something I might forget to count Jon: I just didn't deal with him 

.... When I count the kids in my class now, I've counted Jon. It 

just took me a while. (s.359)  

 

I och med attitydförändringen kunde lärarna i undersökningen se fördelar 

med inkluderingen och se eleven i stället för funktionsnedsättningen. Det 

ledde också till en positiv spiral med ökad interaktion med eleven och att 

lärarna upptäckte fler och nya undervisningsmetoder. Tidigare hade elever 

med funktionsnedsättningar varit elevassistentens eller specialpedagogens 

ansvar. Viktigt att notera är att karaktäristiskt för att stöd från 

specialpedagogen ska fungera var att man hade gemensamma upplägg och 

mål. Ytterligare positiva faktorer var att specialpedagogen i undersökningen 

var närvarande i klassrummet och gav läraren bekräftelse på sina insatser 

(a.a.). Lärare kan uppleva en komplicerad situation då de förutsätts att 

undervisa grupper av elever som följer olika kursplaner. Även om anpassning 

av arbetsuppgifter och individualisering av undervisningen sker så är det 

klassens majoritet som ofta blir avgörande för vilken kursplan som blir 

vägledande i undervisningen (Skolverket, 2010). Detta kan även ske i 

särskoleklasser med så kallat omvänt integrerade elever, det vill säga att alla 

undervisas mot särskolans mål. Då kan det vara svårt för lärare att anpassa 

exempelvis tempot i undervisningen så, att det passar såväl grundskoleelever 

som särskoleelever. Inkludering innebär att arbete och miljö anpassas efter de 

elever som finns i klassen. Om inkludering ska bli framgångsrik eller inte är 

beroende av de förutsättningar som erbjuds (Skolverket, 2010).  

 

Att åstadkomma en inkluderande lärandemiljö ställer krav på värderingar och 

attityder på flera nivåer individ-, grupp- och organisationsnivå. Trots att det 

gått en tid sedan en skola för alla blev ett slags mantra i skolans värld på 

kommunal men kanske framförallt på nationellnivå via styrdokument så har 

visionen ännu inte förverkligats alltid och överallt. Orsaker till det kan sökas i 

styrningen av den moderna staten. Maktutövning har decentraliserats till 

kommuner och samhälleliga institutioner, där människor själva ska formulera 

sina behov. Människan förväntas att göra det ”rätta” och det ”goda”.  I skolan 

innebär detta att lärare förväntas arbeta i lärarlag, i öppenhet mot samhället 

samt med ett helhetsperspektiv på elevers utveckling. Maktutövningen eller 
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styrningen visar sig genom reglering, normering och sanktionering av 

människor beteenden (Andersson m.fl., 2009). Men styrningen utmanas 

uppenbarligen av skolledare och av lärare annars skulle en skola för alla varit 

förverkligat.  En orsak kan vara att i ett system av maktrelationer skapas 

opposition. Oppositionen tar sig uttryck i form av reaktioner där lärare i sitt 

frihetsutrymme skapar motståndsstrategier mot styrningssystemet. Det kan 

komma till uttryck i att inte genomföra vissa arbetsuppgifter och som orsak 

ange att de inte mäktar med uppgiften, exempelvis att inte upprätta 

åtgärdsprogram och att arbeta efter den (a.a.). Dessa motståndsstrategier kan 

ta sig olika uttryck.  

 

Att inte arbeta för och med en inkluderande undervisning är ett annat 

exempel på motståndsstrategi som kan förekomma på skolor. Reformer i 

skolan, som klubbats igenom i riksdagen, vilket en skola för alla kan vara ett 

exempel på, får inte direkt genomslag i skolan, vilket beror på 

skolpersonalens trögrörlighet (Pierre, 2007). Pierre (a.a.) menar att lärarnas 

professionella uppfattningar inte alltid stämmer överens med skolpolitiken. 

Motsägelser mellan normer, mål och värden kallar Pierre för värdekonflikter 

och menar att dessa är vanliga i skolan. De blir ofta inte synliga förrän på 

lokal nivå, på lärarlagsnivå eller på klassrumsnivå när lärare ställs inför 

konkreta frågor om hur man ska förhålla sig. Vidare berör Pierre 

organisationsförändringar i skolan och hur svårt det kan vara för en 

organisations deltagare att lära sig sina nya roller. Styrningen av skolan 

befinner sig i spänningsfältet mellan två normsystem; politiken och 

professionen. Politiken presenterar mål och riktlinjer för skolan. Lärare lär 

sig på lärarutbildningen de normer, mål och värderingar som kännetecknar en 

god lärargärning. Professionella normer handlar inte i första hand om 

pedagogik utan mer om förhållningssätt i etiska frågor. I styrningen av skolan 

kan urskiljas två olika dimensioner; en vertikal mellan stat och kommun samt 

en horisontell mellan politik och profession på lokal nivå (fig. 1)  

 

Stat, statliga värden 

 

 

 

Politisk styrning,   Professionell styrning, 

Mål och riktlinjer Etiska värden – 

rättesnören 

                                           

 

Kommun, lokala värden 

 

 

Figur 1. Två dimensioner av styrning i skolan, (fritt efter Pierre, 2007, s.16) 
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I frågan om inkludering av särskoleelever i grundskoleklasser skulle figuren 

ovan kunna användas för att förklara varför det ser olika ut med inkludering 

på skolor. På den vertikala axeln kan ses spänningen mellan statens 

skolpolitiska mål och kommunens resurser i den andra. Staten förser inte 

kommunerna med de resurser som krävs för att uppnå de skolpolitiska målen. 

På den horisontella axeln finns en spänning mellan styrdokumenten å ena 

sidan och lärares profession å den andra sidan.  Den politiska styrningen styr 

mot en skola för alla, men lärare och skolledare gör sin egen tolkning och 

arbetar mot de mål som de anser vara det mest gynnsamma på den lokala 

skolan. De tolkningar som görs på lokalnivå är beroende av det kunnande 

som finns bland de kommunala tjänstemännen och skolledarna (Gadler, 

2011). Detta kan vara en förklaring till varför det ser olika ut i olika 

kommuner. Det stämmer dock inte överens med målet en likvärdig skola över 

hela landet. I några kommuner är inkludering av elever mottagna i särskolan 

något självklart medan i andra kommuner är inkludering något som knappast 

förekommer överhuvudtaget.  En förklaring till att det ser olika ut kan sökas i 

hur undervisning tidigare har organiserats i kommuner och landsting för 

personer med utvecklingsstörning.                    

   

3.3 Historisk tillbakablick på inkluderande undervisning 
Samliga elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning har inte haft 

skolplikt mer än i lite drygt 40 år. Tidigare ansågs personer med 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning som obildbara (Ineland m.fl., 

2009).  Personer med utvecklingsstörning fick sin undervisning av 

landstinget i särskilda skolor. 1960-talet var de stora reformernas tidevarv 

inom det socialpolitiska området. Efter en tid ifrågasattes särskiljandet av 

människor med funktionsnedsättningar, till speciella skolor och klasser och 

protester riktades mot de stigmatiserade konsekvenserna som detta 

särskiljande ledde till. Då började elever med funktionsnedsättningar att 

placeras i grupper med andra icke funktionsnedsatta personer men det 

dominerande synsättet var att den avvikande skulle anpassas till det rådande 

skolsystemet. På 1970-talet tog den fysiska integreringen fart, det vill säga att 

elever med utvecklingsstörning fick sin undervisning i samma lokaler som 

grundskolans elever (Ineland m.fl., 2009).  Till grund för denna förändring 

låg bland annat ekonomiskt motiv men även tanken om att elever ska lära sig 

tillsammans som började ta form. Fram till i mitten av 1990-talet var 

landstinget särskolans huvudman. Med ideologin en skola för alla övertogs 

huvudmannaskapet av kommunerna (Molin, 2004). Styrdokumenten har 

sedan länge och entydigt framhållit inkluderande undervisning som riktlinjer 

och mål för verksamheten men i praktiken har det varit svårt att nå 

(Emanuelsson, 2007).    
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3.4 Styrdokument och lärarbehörighet 
De styrdokumenten som har relevans för denna studie är: Kursplaner för den 

obligatoriska särskolan 2002 som fortfarande gäller för de elever som går i 

årskurs 9, Skollag 2010:800 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 samt Läroplan för grundsärskolan 2011. De nya 

kursplanernas struktur är desamma för samtliga skolformer, vilket är viktigt 

ur ett likvärdighetsperspektiv och syftet är också att möjliggöra samarbete 

och rörlighet mellan skolformerna (Prop. 2008/09:87). Vidare avses att de 

nya kursplanerna kan skapa utrymme för integrering i grundskolan för 

grundsärskolans elever (a.a.). Detta motsägs av kraven på legitimerade lärare 

för alla elever. Från och med 2018 kommer det att krävas en 

speciallärarexamen mot utvecklingsstörning för att undervisa och bedöma 

elever utifrån grundsärskolans läroplan.  Det kan orsaka problem när det 

gäller elever i årskurserna 7-9 som är inkluderade i grundskoleklasser. Det är 

värdefullt att alla elever undervisas av ämnesbehöriga lärare för att 

undervisningen ska hålla en hög kvalitet och för att det ska vara rättssäkert 

för eleven vid betygssättning. Men det kommer att krävas en stor 

utbildningsinsats av lärarna och det kan bli svårt för skolhuvudmännen att 

rekrytera pedagoger som uppfyller legitimationskravet.  

3.5 Särskola och grundskola 
Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikten ska fullgöras i 

grundskolan (Skollagen 2010:800 § 4), men det finns undantag:  

 

5§ Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 

kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas 

emot i grundsärskolan.  

(Skollagen 2010:800)  

 

Särskolan är en egen skolform men utgör tillsammans med grundskolan och 

gymnasieskolan det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. 

Särskolan har samma krav på sig som all övrig skolverksamhet när det gäller 

att ansvara för och främja elevers kunskapsutveckling. När det gäller 

kunskapsutveckling för elever mottagna i särskolan är det ingen artskillnad 

från kunskapsutveckling i andra skolformer, det är snarare en fråga om 

gradskillnad (Skolverket, 2010). För att elev ska kunna tas emot i särskolan 

ska en utredning göras i samråd med vårdnadshavarna. Utredningen ska 

omfatta en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning 

(Skollagen 2010:800 § 5). Eleven kan gå i särskoleklasser, vilket är det 

vanligast förekommande men en elev som är mottagen i särskolan kan också 

få sin utbildning inom grundskolan. I Skollagen används begreppet integrerad 

elev, om elever som får sin utbildning inom en annan skolform än den 

ursprungliga skolformen (Skollagen 2010:800 § 9).  
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I den kursplan som fortfarande gäller för årskurs 9 elever i grundsärskolan 

finns det en skrivning som är unik för särskolan. Det står nämligen, mål som 

elev efter sina förutsättningar ska ha uppnått vid avslutad skolgång. Att sätta 

betyg efter elevernas individuella förutsättningar har vållat bekymmer för 

många lärare både i särskolan och för lärare som undervisar inkluderade 

elever i grundskoleklasser (Skolverket, 2010). Denna skrivning kan också ha 

gjort det svårt att planera en utmanande undervisning för elever som studerar 

enligt dessa kursplaner, eftersom det i vissa fall kan ha räckt att eleven varit 

på lektionerna för att få godkänt betyg. För ämneslärare på högstadiet kan 

skrivningen ha medfört att de inte ser särskolans uppnåendemål lika seriöst 

som uppnåendemålen för grundskoleeleverna.  Lärare behöver ha kunskaper 

om styrdokumenten som gäller för respektive skolform. Lärares 

förhållningssätt, bemötande och engagemang är viktigt oavsett skolform.   

3.6 Det pedagogiska mötet 
Förförståelse av hur inkluderande undervisning kan vara ligger till grund för 

valet av teorianknytning till denna studie. I förförståelsen, eller i de 

förutfattade meningarna om man så vill, ligger en föreställning om att 

högstadielärare, åtminstone inledningsvis, kan känna en osäkerhet inför att 

undervisa elever mottagna i särskolan. Denna osäkerhet kan bottna i bristande 

erfarenhet av att möta elevers olikheter och i en rädsla för diagnosen 

utvecklingsstörning och vad den kan innebära för mötet med eleven och i 

undervisningen.   

 

Människan förenklar för att förstå och vill kanske se tillvaron i svart och vitt, 

ont och gott, normalt och onormalt. Buber (1994) beskriver att när en 

människa dissekerar en annan människa i delar, då ser man inte hela 

människan sådan hon är, som ett du, utan som ett det. När läraren möter en 

elev med utvecklingsstörning är det sannolikt utvecklingsstörningen läraren 

ser och inte eleven eller barnet. Det förhindrar att en relation uppstår i mötet. 

Men om olikheten ses som en tillgång och att läraren har uppfattningen att 

alla i grunden är jämlika kan relation uppstå.  

 

Lärarens förmåga att förstå och möta elever kan vara avgörande för elever 

och hur deras skolgång blir.  Det kan till och med uttrycka som att elevens 

öde ligger till stora delar i lärarens hand (Stefansson, 2011). Lärares uppgift 

är att stödja och hjälpa barn och ungdomar. Lärare har makten att befrämja 

eller i värsta fall ödelägga livet för de barn och ungdomar de är satta att 

stödja. Stefansson (a.a) använder uttrycket det etiska kravet och menar att det 

etiska kravet innebär en skyldighet att ta vara på en annan människas liv. Det 

etiska kravet (Lögstrup, 1956) innebär för läraren att vara medveten om att 

det sätt som hon bemöter barn och ungdomar gör skillnad. Det är en lärares 

skyldighet att förhålla sig positiv och se möjligheter inte hinder för alla barn 
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och ungdomar. Lögstrup (a.a.) formulerar själva essensen i 

specialpedagogiskt förhållningssätt i nedanstående rader:  

 
 Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge varandras värld 

dess gestalt. Vilken omfattning och färg den andras värld får för honom själv, 

är jag med om att bestämma genom min hållning till honom. Jag bidrar till att 

göra den vid eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig – och inte 

minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte genom teorier eller 

åskådningar utan genom min blotta hållning. Därför finns det ett outtalat, så 

att säga anonymt krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår 

hand. (Lögstrup, 1956 s. 50-51.) 

 

I arbete med elever i behov av särskilt stöd, till vilken grupp särskoleelever 

inkluderade i grundskoleklasser kan anses tillhöra, är relationen en avgörande 

fråga.  Lärares förväntningar och den tilltro som lärare visar eleven påverkar 

det pedagogiska mötet. Det är lärarens professionella skyldighet att visa 

respekt och hysa positiva förväntningar på eleven (Jenner, 2001). Det räcker 

inte bara med positiva förväntningar utan även ett förhållningssätt behövs där 

läraren kan se världen med elevens ögon och möta eleven utifrån dennes 

situation och förutsättningar. Jenner (a.a.) benämner förhållningssättet 

diagnostisk kompetens då det gäller att ha kunskaper om vad som är 

problematiskt i en problematisk situation (a.a., s. 77). Detta kan förstås som 

att lärare som undervisar de inkluderade särskoleeleverna ska utöver 

ämneskompetensen ha kompetens att möta funktionsnedsättningen och dess 

betydelse för undervisning och i det sociala samspelet i klassen.  

 

I grundutbildningen för lärare har det på senare år ingått att få möta 

Vygotskijs teorier om lärande.  Vygotskiljs uttryck ”den potentiella 

utvecklingszonen” (Bråten, 1996) är i högsta grad aktuell i frågor om 

inkluderande undervisning. Lite kortfattat beskriven är den närmaste 

utvecklingszonen skillnaden mellan de tankeoperationer som eleven kan lösa 

på egen hand och de tankeoperationer som eleven kan lösa under medverkan 

av en person som är på en högre nivå. Samspelet rör både sociala och 

kunskapsmässiga förmågor. Detta samspel, mellan dem som kan lite och dem 

som kan mer, pågår under hela skoldagen, både på lektioner och på raster. 

Med denna teori i beaktande kan inkludering av elever som har 

utvecklingsstörning gynnas såväl kunskapsmässigt som socialt.  

 

I det relationella perspektivet (von Wright, 2000) ses de förutsättningar som 

eleven har att nå målen i ett större perspektiv. I det större perspektivet räknas 

lärmiljö, lärarens förhållningssätt och kunskaper in. I det perspektiv som står 

i kontrast till det relationella, det vill säga det punktuella perspektivet, ses en 

elevs förutsättningar att nå kunskapskraven utifrån individens eventuella 

tillkortakommanden, så som diagnosen utvecklingsstörning. Då finns det ett 

förutbestämt tak för hur långt eleven förväntas nå i sin kunskapsutveckling 
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helt oberoende av lärmiljö och vilka utmaningar eleven möter. Historiskt 

kallades elever med utvecklingsstörning de obildbara (Ineland m.fl. a.a.) Då 

trodde man att de inte kunde lära sig något överhuvudtaget. Om en lärare 

intar ett punktuellt perspektiv på en elevs förutsättningar att nå 

kunskapsmålen kommer det naturligtvis att ha konsekvenser för vilka 

förväntningar läraren har på eleven. Om en lärare i stället intar det 

relationella perspektivet ser läraren möjligheter i stället för hinder för elevens 

utveckling och sig själv som en reseledare på kunskapsresan. Särskolan kan 

begränsa elevens möjligheter att nå sin fulla potential. I en inkluderande 

undervisning ökar möjligheterna för elever att utmanas kunskapsmässigt och 

socialt.  

 

 

4.  Metod 
I följande avsnitt ges en beskrivning av samt argument för val av metod, 

urval, etiska överväganden och tillvägagångssätt i studien.  

4.1 Val av metod  
Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur grundskollärare med 

erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning. Val av ansats 

beror på vilken form av kunskap som ska uppnås. Det sätt på hur vi närmar 

oss vår forskningsfråga, hur vi tar oss an forskningsuppgiften och hur vi 

förstår karaktären av vårt syfte och frågeställningar, avgör vilken ansats vi 

väljer.  Eftersom studien syfte är att fördjupa kunskap om inkludering passar 

en kvalitativ ansats, för att komma in under ytan på lärarnas föreställningar 

om inkludering. I kvalitativa studier som denna bygger forskningsstrategin på 

ord snarare än kvantifiering vid insamlandet och analysen av data (Bryman, 

2002). I ett hermeneutiskt perspektiv är det centrala tolkningen av det som 

sägs  (Kvale & Brinkman 2009). En hermeneutisk ingång ger möjlighet att 

tolka resultat utifrån förförståelse av särskoleelevers inkludering. Den 

hermeneutiska regeln (Gadamer,1960/1997) lyder att det hela ska förstås ur 

det enskilda och det enskilda ska förstås ur det hela, det blir en cirkulär 

förståelse.  För att samla in data innehållande lärarnas syn på inkluderande 

undervisning var det lämpligt att göra intervjuer. Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? (Kvale 

& Brinkman, a.a., s. 15) 

 

Vid intervjustudie blir forskaren en del av resultatet, forskaren påverkar 

genom hur och vem eller vilka som intervjuas. Vid forskningsintervjuer av 

detta slag balanserar forskaren mellan att sträva efter ett djup i intervjun utan 

att gå alltför nära den personliga integriteten hos intervjupersonen (Bryman, 

2008). Intervjustudien är en interaktion mellan intervjuare och 

intervjuperson. Forskaren påverkar genom sin förförståelse tolkningen av 
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resultatet. Det krävs inlevelseförmåga och fantasi för att förstå situationer på 

ett djupare plan. Man kan förklara en händelse genom att ange dess direkta 

orsaker men för att förstå händelsen måste man se vad den har för mening – 

vilket kan vara olika i olika sammanhang (Karlsson, 1999).  Den kunskap 

som förvärvas i en situation kan inte per automatik överföras till en annan 

situation. Intervjuerna sker i en viss kontext. När tolkningen genomförs 

innefattas det som sagts i intervjuerna, men även sammanhanget är av 

betydelse (Kvale & Brinkman, a.a.).  Det vetenskapliga i intervjustudier kan 

kritiseras då det är svårt att dra några generella slutsatser eftersom 

forskningsresultatet är beroende av såväl forskaren som intervjupersoner 

samt kontexten, därför kan resultatet bli svårt att omsätta i praktiken. En 

annan synpunkt på hermeneutisk forskning är att den kan avvisas som 

”filosofi” eftersom den grundar sig på reflektion (Molander, 2003). Man kan 

aldrig vara helt säker på en induktiv slutledning, eftersom det empiriska 

materialet inte är en fullständig uppräkning (Thurén, 1991), men det går att 

komma fram till en sannolikhet som bidrar till ny kunskap kring inkludering. 

Forskaren vid hermeneutiska studier kommer kanske inte fram till en absolut 

sanning som gäller alla och överallt men resultatet gäller sannolikt i den 

studien och är giltig för de involverade. Då kan det som vid denna studie leda 

till viktig kunskap som är värdefull. 

 

Förförståelsen och sammanhanget är för varje människa individuellt. 

Gadamer (a.a.) beskriver förförståelsen som en horisont, det synfält som finns 

utifrån en viss punkt. Förhoppningen är att denna studie kommer att vidga det 

synfältet angående inkludering. Det finns med all säkerhet fler 

specialpedagogikstuderande som intresserat sig för samma eller liknande 

frågor utifrån sin verklighet och sitt synfält. Hermeneutiskt förhållningssätt 

innebär förförståelse av forskningsområdet och tolkning av resultatet vilket 

leder till ny kunskap.  Därför kommer de som är intresserade av området att 

behöva göra sin egen forskningsresa eller ”sitt eget bad” i det som rör 

inkludering. Att ha ett vetenskapligt förhållningssätt är att se sina egna 

fördomar som en tillgång men också vara vaksam på att det kan begränsa det 

vetenskapliga synfältet.  

4.2 Urval 
För att få svar på hur lärare ser på inkludering var målsättningen att 

genomföra intervjuer med grundskolelärare som har praktisk erfarenhet av att 

undervisa elever som studerar efter grundsärskolans läroplan i 

grundskoleklasser. Motivering till varför lärarna skulle ha erfarenhet av 

inkludering är att det är viktigt för denna studie att få veta lärares syn på 

inkluderande undervisning och hur det har fungerat i praktiken. Även om 

många lärare har teoretiska kunskaper, är det inte det samma som att ha känt 

på verkliga situationer. Det vill säga att planera och genomföra undervisning 

enligt två olika kursplaner och möta elever med olika förutsättningar. 
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Intresset rör högstadielärares erfarenheter eftersom förförståelsen ger vid 

handen att det är just på högstadiet som inkludering och tanken om en skola 

för alla utmanas mest. På låg och mellanstadiet är det inte lika många olika 

pedagoger i undervisningen kring eleverna. Där är det också vanligare med 

klasslärare som undervisar i flera ämnen. På högstadiet undervisar 

ämneslärare, därför är det många fler pedagoger kring eleverna, eftersom 

ämneslärarna ofta har gruppen i endast ett eller ett par ämnen. När en lärare 

på låg eller mellanstadiet får en elev i sin undervisning som är mottagen i 

särskolan så kommer den läraren att lära känna eleven mycket mer eftersom 

de har många lektioner tillsammans. En högstadielärare kanske bara träffar 

eleverna vid ett eller ett par lektionspass i veckan, detta gör att läraren inte lär 

känna eleven lika väl. De elever som en lärare möter ofta utvecklar hon ett 

större kunnande kring. Betyg ska sättas på högstadieelever och 

undervisningstempot är högre än på låg- och mellanstadiet. Intresset för att få 

veta mer om högstadielärarnas syn på inkluderande undervisning är nära 

kopplat till den tjänst som jag har på just en högstadieskola.  

 

För att inte påverka resultatet på grund av att vara känd för informanterna och 

för att på ett lättare sätt kunna följa de etiska kraven, gjordes valet att försöka 

finna intervjupersoner från andra kommuner än hemkommunen. Forskarens 

position kan innebära etiska komplikationer (Vetenskapsrådet, 2011). Det var 

inte lätt att hitta intervjupersoner som motsvarade det urval som behövdes för 

att få svar på forskningsfrågorna. Eftersom hemkommunen är liten och de 

flesta som arbetar inom grundskolan känner varandra var den otänkbar. 

Därför vändes blickarna i första hand till grannkommunerna men det visade 

sig att där inte fanns några elever i årskurserna 7-9 mottagna i grundsärskolan 

och som har sin undervisning i grundskoleklasser. Kontaktuppgifter till 

skolorna fanns på kommunernas hemsidor.  

 

Det blev åtskilliga telefonsamtal till skolledare och specialpedagoger i andra 

kommuner. Det visade sig att även om det var en nyligen uppdaterad 

hemsida, där det fanns uppgifter om att man tillämpar ett inkluderande 

förhållningssätt. Det gick att läsa på en hemsida att elever mottagna i 

grundsärskolan kan undervisas i grundskolan, men detta stämde inte överens 

med verkligheten. Vid samtal med skolledare blev svaret att det har 

förekommit men att de inte just nu har någon elev som motsvarade det som 

efterfrågades. Till slut fick sökandet leta sig utanför länet, där fanns de lärare 

som söktes för studien. På en skola berättade specialpedagogen på telefon, att 

där fanns en elev som går i en högstadieklass i grundskolan och är mottagen i 

grundsärskolan och därmed studerar enligt grundsärskolans kursplaner.  

 

Det var alltså specialpedagogen på den aktuella skolan som gjorde urvalet 

genom att hon valde vilka lärare som skulle bidra till studien.  Det blev 

klassföreståndaren för en elev som studerar enligt grundsärskolans kursplaner 
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i en grundskoleklass och två kollegor till denne. Klassföreståndaren till 

eleven kontaktades på telefon och tider för tre intervjuer med undervisande 

lärare bokades. Klassföreståndaren meddelade att de intervjuade endast 

kunde reservera 30 minuter per intervju. Det var bra att få veta det i god tid 

då det fanns möjlighet att göra förändringar i intervjuguiden (bilaga B). 

Några frågor i intervjuguidens inledning togs bort för att snabbare komma in 

på frågorna som rör lärarnas syn på inkluderande undervisning vilket är syftet 

med studien.  

 

De tre intervjupersonerna två män och en kvinna, som bidragit till studien, är 

ämneslärare i grundskolan, årskurserna 7-9. De har eller har haft elever som 

studerar enligt grundsärskolans kursplaner i sin undervisning i 

grundskoleklasser. Ingen av intervjupersonerna har erfarenhet av att 

undervisa i särskoleklass. I resultatredovisningen benämns intervjupersonerna 

Anders, Berit och Claes, men de har andra namn i verkligheten. Nedan följer 

en presentation av de tre intervjupersonerna:  

 

Anders är för närvarande klassföreståndare för en klass där en elev studerar 

enligt grundsärskolans kursplaner. Han har lärarexamen Senarelärare, 

examen år 2007. I den lärarutbildningen ingick några poäng specialpedagogik 

i det allmänna utbildningsområdet. Anders undervisar i matematik och i de 

naturorienterande ämnena biologi, kemi och fysik. Berit är ämneslärare i 

svenska och i de samhällsorienterande ämnena geografi, historia, religion och 

samhällskunskap. Hon undervisar en elev enligt grundsärskolans kursplan i 

ämnet svenska. Berit har en Senarelärare examen från 2009, vilket innebär att 

även hon har några poäng specialpedagogik med sig. Claes är ämneslärare i 

de samhällsorienterande ämnena med behörig från åk 4 till 9. Han tog sin 

examen år 2000. Claes har inte några poäng specialpedagogik. Claes har 

alltsedan han fick sin första tjänst till och från haft elever i sina klasser, som 

studerat enligt grundsärskolans kursplaner.  

 

Antalet intervjupersoner i studien är tre. Vid planeringen av studien var fyra 

intervjupersoner tänkta men eftersom det visade sig vara svårt att finna 

intervjupersoner fick tre vara tillräckligt. Vid ett mindre antal intervjuer går 

det att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale & Brinkman, 

2009).  

4.3 Etiska överväganden 
Intervjuforskning genomsyras av etiska frågor eftersom det resultat och den 

nya kunskap som växer fram i studien är beroende på den sociala relationen 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkman, 

2009). Studiens omfattning är liten och i en förhållandevis avgränsad miljö, 

det är inte så många lärare som arbetar på det sätt som studeras i denna 

rapport. Därför bör hanteringen av de etiska frågorna vara noggrannare än i 
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en studie med ett stort antal anonyma personer som svarar (Linikko, 2009). 

Redan i förhandsinformationen, det vill säga i missivbrevet (bilaga A,) till de 

eventuella intervjupersonerna gavs information om deras uppgift i studien 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den intervjuade måste känna att det innehåll och på vilket sätt hon talar om 

det, kommer att behandlas med respekt i både i resultatbearbetning och när 

det publiceras.  

 

Nyttjandekravet uppfylls genom att de inspelade intervjuerna raderades så 

snart de var transkriberade. Utskrifterna av intervjuerna används endast vid 

analys av resultatet av denna studie och kommer inte att användas för något 

annat ändamål än det.  Konfidentialitetskravet hanterades genom att alla 

uppgifter om intervjupersonerna, i vilken skola och i vilken kommun de är 

verksamma avidentifierades i rapporten. Utskrifterna av intervjuerna 

förvarades och hanterades på ett sätt som försvårade för någon utomstående 

att ta del av dem. Det kändes extra viktigt att inte röja vad var och en av 

intervjupersonerna hade uttalat om hur lärare ser på inkluderande 

undervisning, eftersom syftet med intervjuerna var att få fram vars och ens 

egna tankar och förhållningssätt oavsett vad skolledning, kollegor och 

styrdokument säger. Att genomföra insamling av material i en annan 

kommun än hemkommunen var också en del i att säkra konfidentialiteten, det 

är ingen mer än intervjuaren och intervjupersonerna samt den specialpedagog 

på den skolan där intervjuerna gjordes som känner till att studiens intervjuer 

är gjorda där. Specialpedagogen som var den person på skolan som 

förmedlade kontakten med intervjupersonerna vet något om studiens syfte 

eftersom hon fick svara på frågan om det fanns lärare som undervisade 

särskoleelever inkluderade i grundskoleklasser. Intervjuaren och två av 

intervjupersonerna har inte haft någon kontakt med varandra vare sig före 

eller efter intervjuernas genomförande. En av intervjupersonerna hade 

vidtalats via mail och per telefon när tider för intervjuerna bokades, ingen 

kontakt har tagits utöver det.  

 

Att inte intervjuare och intervjupersoner känner varandra innan en intervju 

genomförs kan vara en fördel då man är opåverkad av förkunskaper om 

varandra. En nackdel kan vara att intervjun inte blir ett samtal där djupare 

förståelse för området kan nås. Ett bra samtal behöver få ta tid för att parterna 

ska lära känna varandra och sondera av vad den andra har för bakgrund och 

intentioner med samtalet för att känna sig trygg och att öppna sig mera. 

Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) innebär att deltagare i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan och när som 

helst under arbetes gång kunna välja att avbryta sin medverkan. Vid urval av 

intervjupersoner tar forskaren kanske med detta i beräkning och väljer 

personer som man tror kommer att medverkan under hela arbetets gång. 

Avhopp sent in i studien kan fördröja hela arbetets gång och påverka 
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slutredovisningsdatumet som man ju alltid lever med. Detta kan medföra att 

de personer som intervjuas är de som är välvilligt inställda och ser syftet med 

studien som viktigt. Då får man inte med de olika rösterna i studien och det 

påverkar kunskapsbildningen.  

 

5. Tillvägagångssätt 
 

Här beskrivs tillvägagångssätt från förberedelser till genomförandet av 

undersökningen samt hur det insamlade materialet bearbetades och hur det 

sedan kom att redovisas och analyseras. Nedan följer en detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet i studien med motiveringen att visa för 

läsaren studiens tillförlitlighet och giltighet  

5.1 Förberedelser  
Inledningsvis skapades ett missivbrev (bilaga A) där syftet med studien 

presenterades, de forskningsetiska hänsynstagandena, kontaktuppgifter samt 

en fråga om deltagande i studien. Det hade visat sig svara svårt att finna 

intervjupersoner som motsvarade lärarna i syftet, men efter idogt letande 

påträffades det som söktes. Det var lärare verksamma på en skola geografiskt 

långt ifrån min hemkommun. Detta för att intervjuaren och de som blev 

intervjuade skulle vara så opåverkade av varandra som möjligt. Efter att fått 

kontakt med lärare på en skola sändes missivbrevet (bilaga A) ut till de tre 

högstadielärare som undervisade eleven som är mottagen i grundsärskolan i 

en grundskoleklass. Även en intervjuguide såg dagens ljus (bilaga B) med 

frågor som kan belysa hur lärare med erfarenhet av inkluderande 

undervisning ser på inkludering. De två frågeställningarna som är 

underordnade syftet fick vara vägledande vid utformandet av intervjufrågor. 

De inledande frågorna i intervjuguiden är frågor av faktakaraktär och därmed 

enkla att svara på vilket kan bidra till att skapa ett bekvämt klimat mellan 

intervjuaren och intervjupersoner (Lantz, 1993).  Eftersom studiens syfte är 

att fördjupa kunskapen om hur grundskolelärare med erfarenhet av 

inkludering ser på inkluderande undervisning utformades frågorna i 

intervjuguiden utifrån de faktorer som Nilholm (2006) listar som faktorer av 

betydelse för att öka inkluderingen.  

 

För att undersöka om intervjuguiden skulle fungera gjordes en provintervju 

med en nära kollega. Intervjuguiden fungerade i stort sett bra som stöd i 

provintervjun, som även gav en aning om hur lång tid varje intervju skulle ta 

i anspråk. Kollegan, som fick svara på frågorna är väl insatt i 

problemområdet och de begrepp som används i studien. Kollegan är 

specialpedagog och verksam i särskolan och därmed kunnig i särskolans 

styrdokument och arbetssätt.  
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5.2 Intervjuerna 
För att få ett material att analysera utifrån studiens syfte och frågeställningar 

genomfördes semistrukturerade intervjuer med en öppenhet för följdfrågor 

med tre lärare. De tre intervjupersonerna intervjuades en gång vardera.  

 

Tidpunkten för intervjuerna var en eftermiddag mitt i veckan då man på den 

skolan hade konferenstid. Den första intervjupersonen Anders tog emot i 

skolans foajé och visade in intervjuaren i ett ledigt klassrum en halv trappa 

ner i skolans huvudbyggnad. I klassrummet, som var ett rum för undervisning 

i teoretiska ämnen, var alla stolarna vända upp och ner på borden för att 

underlätta städningen av golven. Intervjuaren och intervjupersonen Anders 

tog ner var sin stol och satte sig bredvid varandra för att påbörja intervjun. 

Intervjuaren aktualiserade de forskningsetiska hänsyn, som gällde och ställde 

en inledande fråga om Anders hade något emot att intervjun spelades in. Det 

hade Anders ingenting emot, därför sattes telefonens verktyg för 

röstmemorering på inspelning på bordet framför. Intervjun tog gott och väl de 

avsatta 30 minuterna i anspråk. När intervjun med Anders var avslutad gick 

han till arbetslagets rum och sände ner nästa intervjuperson, som var Berit. 

Efter några hälsningsfraser satte sig Berit på den plats som Anders tidigare 

hade haft och hon fick samma information om de forskningsetiska hänsynen 

och frågan om det gick bra att spela in intervjun. Även Berit accepterade och 

intervjun, som tog något kortare tid än den föregående, genomfördes enligt 

intervjuguiden. Den sista intervjupersonen var Claes och intervjun med 

honom följde samma mönster som de två tidigare. När intervjun var avlutad 

visade Claes närmaste vägen ut ur skolan, som var genom kökspersonalens 

dörr. Under de knappt två timmarna på skolan mötte jag ingen mer person än 

de tre som intervjuades.  

5.3 Bearbetning och analys 
Det inspelade materialet med de tre intervjuerna transkriberades dagen efter 

att intervjuerna hade gjorts. Att transkribera är ett översättningsarbete och 

redan där påbörjas analysen av det insamlade materialet. Insamling och 

analys av data sker parallellt och i en växelverkan med varandra (Bryman, 

2008). Inspelningarna fanns tillhands vilket gjorde att det var möjligt att om 

och om igen lyssna på vad intervjupersonerna hade sagt om det blev 

tveksamheter vid transkriberingen. Det är bra att behålla närheten till 

materialet eftersom varje tolkning riskerar att öka avståndet till det som 

ursprungligen sagts i intervjun (Linikko, 2009). Felaktiga uttal, tvekande, 

harklingar och hummanden togs inte med vid transkriberingen, eftersom 

syftet var hur lärare ser på inkludering. Då spelar det inte någon roll hur de 

säger det innehållet och budskapet, inte formen är det viktiga i denna studie.  

Utskrifterna sändes inte ut till intervjupersonerna eftersom det inte fanns 

någon om överenskommelse att göra det.  
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Vad gäller analysen utgår studien från ett tänkt ideal där inkludering av 

särskoleelever är en självklarhet på alla skolor. Studiens syfte är att fördjupa 

kunskap om hur grundskolelärare med erfarenhet av inkludering ser på 

inkluderande undervisning. Orsaker till att särskolans elever ännu inte i en 

större utsträckning är inkluderade i grundskolan är allmänt känt och detta kan 

problematiseras. Asplund (1970) menar att problematisera verkligheten är det 

första steget på vägen till kunskap och att det steget är omöjligt att hoppa 

över. I analysen görs ett försök att ordna faktorerna som påverkar att det ser 

olika ut. Vissa lärare tar emot särskoleelever och lyckas ordna en 

inkluderande undervisning för alla i sina undervisningsgrupper. Andra lärare 

är motvilliga till att inkludera och ser inte alls någon vits med det för 

eleverna. Genom att analysera det lärarna uttalat i intervjuerna kan 

förståelsen öka för varför det ser olika ut.  

 

 

6. Resultat 
 

I avsnittet nedan redogörs för studiens resultat. Resultatet redovisas genom 

att utvalda citat får visa lärarnas syn på att undervisa elever som studerar 

enligt grundsärskolans kursplaner i grundskolan. Några citat kortas genom att 

en del av det ursprungliga yttrandet utelämnas. Sådan utelämning inuti citat 

markeras med tre tankstreck (Svenska språknämnden, 2000).  Inom 

hakparantes har på några ställen infogats innehållsord av författaren för att 

underlätta förståelsen.  

 

De intervjuade lärarna Anders, Berit och Claes har bidragit till att skapa en 

bild av hur inkluderande undervisning uppfattas av högstadielärare i 

grundskolan. Resultatet redovisas under följande rubriker: lärares syn på 

olikheter och inkludering, lärares syn på att anpassa undervisningen till 

olikheter, lärares syn på skilda kursplaner, lärares syn på specialpedagogiskt 

stöd samt lärares syn på att stärka elevers sociala relationer. 

6.1 Lärares syn på olikheter och inkludering 
Här omnämns begreppet inkludering och vad lärare lägger för betydelse och 

värde i det är en central fråga i denna studie. Då det visar på vilken förståelse 

lärare har om elevers olikheter men även elevers rättigheter.  Claes resonerar 

om hur han tolkar inkludering, en skola för alla och syftet med det: 

 
Inkludering för mig är att man ska följa den ordinarie undervisningen men 

att det ändå ska vara anpassat till den elevens behov, men jag upplever inte 

att det alltid blir så. Ibland låter det så fint att i en skola för alla betyder det 

att alla är inkluderade fast det i realiteten betyder att någon faktiskt mår 

dåligt av att tvingas sitta med 20 andra. En skola för alla betyder inte att alla 
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gör likadant och att alla kanske inte har lika stora klasser eller grupper heller. 

Vad är de ute efter, socialt komma så långt som möjligt eller är det 

kunskapsmässigt eller både och, och det har ju varit olika från elev till 

elev.(Claes) 

 

Anders uttalar sig också om elevers olikheter och vilka förväntningar han har 

på elever samt vilka konsekvenser olikheter har i skolan:  

 
Inkludering är att man ska få vara med efter sina förutsättningar och efter 

sina egna behov, för man kan ju inte förvänta sig samma sak av alla elever 

det går ju liksom inte. Det är ju en avvägning också [mellan att] socialt trivas 

kontra kunskapsinhämtning. (Anders) 

 

Lärares syn på olikheter och inkludering kan ses som att man känner igen och 

känner till begreppet inkludering men att det är svårt att förverkliga i skolans 

vardag. Lärarna kommer in på gruppstorlek, social utveckling och 

kunskapsutveckling.  

6.2 Lärares syn på att anpassa undervisning till olikheter 
Elever som är mottagna i särskolan studerar enligt en annan skolform än 

grundskolan med en annan kursplan därför att de på grund av 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav.  

 

Anders säger så här om hur det kommer sig att just han ha blivit 

klassföreståndare för en särskoleelev i sin grundskoleklass:   

 
Jag är inte utvald för att jag har någon speciell kompetens, eller det är ju 

slumpmässigt vilken klass de här eleverna kommer till. Bara för att den 

eleven är särskoleintegrerad ska den gå i den eller den klassen, så är det ju 

inte. Den är ju med i klassammansättningen som vilken som helst. (Anders) 

 

Claes funderar vidare på svårigheterna med att elever är olika och att alla 

elever har rätt till det stöd de behöver. Claes om hur han hanterar det i sitt 

arbete:  

 
Jag tycker egentligen inte att det ska vara så men det kanske ofta är så att tid 

och resurser pengamässigt blir så, intentionen är inte så, men jag tror att i 

slutänden det blir så, och det behöver inte vara särskoleelever det kan ju var 

svaga elever och så i den situationen. De är ju kanske inte svårare att ha än 

en vanlig svag elev, det beror ju på vad de har för svårigheter. Men det krävs 

ju mer, jag som lärare måste ju ha någon typ av annan tanke, upplägg, 

planering, redovisningsform alla prov, så det tar ju tid om man ska göra det 

så bra det går. (Claes) 

 

Claes hävdar alltså, att intentionen är att elever i behov av anpassning ska ha 

det, men att anpassningarna inte görs på grund av resursbrist.  
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Berit å andra sidan kommer in på gruppstorlek och anpassning av metoder 

som en förutsättning för lärande: 

 
Att alla elever ska få sina förutsättningar om det nu är att vara i liten grupp 

eller vara på en liten skola eller i en stor grupp eller så, det är individuellt för 

alla. (Berit) 

 

Berit kopplar ihop gruppstorlek som en sorts anpassning till olikheter men 

även metoder till en viss gräns. De nationella proven är hon förhindrad att 

bryta ner. 
 

Jag bryter ner mycket, han är ju inte ensam om att behöva individuell 

anpassning, så jag undervisar mycket efter att anpassa så att man bryter ner 

för att varje elev ska förstå uppgiften och då är det ju lätt att hänga med men 

på nationella prov kan jag inte göra det. (Berit) 

 

Anders kommer in på svårigheter med inkluderande undervisning och vilken 

skolform som vore bäst för den elev som han är klassföreståndare för: 

 
Om jag ska vara ärlig så har jag nog upplev det som hämmande för eleven 

[att vara inkluderad i grundskoleklass]. Om valet att han skulle gå i vanlig 

särskola eller särskoleintegrerad så i mina ämnen ma och so så hade han nog 

mått bättre av att vara i särskolan. Han hade haft mer utbyte av att sitta där 

för där ligger du ungefär på samma nivå.  (Anders)  

 

Berit talar om vad hon anser om svårigheter med inkludering och elevers 

olikheter:  

 
Jag tror inte på att vi ska ha en för stor bredd, just nu har vi en elev som inte 

är olik de andra varken i det sociala eller kunskapsmässigt så då fungerar 

det. (Berit)  

 

Lärares syn på att anpassa undervisning till elevers olikheter visar att 

inkluderade elever inte får det anpassade stöd som de har rätt till. Lärarna har 

olika svar på varför de valt att undervisa som de gör. En av dem anpassar 

undervisning för alla sina elever och det är ett naturligt inslag för henne. De 

andra två lärarna har valt att inte anpassa på grund av tidsbrist eller av en 

egen övertygelse om att eleven egentligen borde ha sin skolgång i en 

särskoleklass.  
 

6.3 Lärares syn på skilda kursplaner 
Läroplanen anger skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål 

och riktlinjer förutom kursplanerna. Elever som är mottagna i särskolan 

studerar enligt Läroplan för grundsärskola.   
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Det kan vara svårt för lärare att vara kunniga om innehållet i flera kursplaner. 

Berit funderar över den särskoleelev som hon har i sin undervisning angående 

skilda kursplaner och hävdar, att hon inte märkt någon skillnad på vem som 

är grundskoleelev och vem som är särskoleelev.   

 
I svenska så har jag inte märkt någon skillnad. Han är med och gör precis 

samma saker som de andra, jag skulle inte kunna peka på att han är 

integrerad särskoleelev om jag inte visste det. --- Jag har ju inte gått in 

jättedjupt på det [kursplanen] ska jag faktiskt säga så jag får nog passa lite på 

att gå på det djupare. (Berit) 

 

Det är inte så vanligt att särskoleelever är inkluderade i grundskoleklasser på 

denna högstadieskola. Därför är kunskapen om särskolans kursplan inte lika 

stor som om grundskolans. Detta gör att lärare prioriterar bort 

särskoleelevens behov och att undervisningen planeras enbart efter 

grundskolans elever. Claes erkänner att han inte är insatt i särskolans 

kursplan i svenska.  
 

Jag kan i ärlighetens namn säga att jag inte är alls så väl insatt i särskolans. 

Det är inte lätt att vara insatt i det när det kommer en elev då och då. Jag kan 

väl känna ibland av överlevnadsinstinkt så måste man ibland prioritera bort, 

så det slutar med att de får följa ungefär ordinarie med kanske färre 

uppgifter. --- Som mest har jag haft två i en klass och då hade jag ytterligare 

en i året innan, så som mest har jag haft tre elever, ner till en eller ingen. 

(Claes) 

 

 

I de kursplaner (Skolverket, 2002) som särskolans elever studerar efter finns 

skrivningen efter elevs förutsättningar. Denna skrivning har gjort det svårt 

för grundskolans lärare att bedöma elevers kunskaper, en av de intervjuade 

lärarna uttrycker det också så här: 

 
I den gamla [kursplanen] behövde eleven knappt prestera något för att få 

godkänt. Det gjorde ju att man ibland inte kunde sporra en elev att utvecklas 

mer. (Claes)  

 

Grundskolans högstadielärare är vana att bedöma och sätta betyg på sina 

elever utifrån elevers måluppfyllelse, inte utifrån elevers förutsättningar.  Att 

bedöma efter elevs förutsättningar kan vara ovant och därmed provocerande 

för lärare. Anders menar att särskolans elever inte behöver prestera något och 

det tycker han är konstigt:  
 

Egentligen behöver man inte prestera någonting det kan man väl tycka är lite 

konstigt egentligen och att reda ut vad det här är efter sina förutsättningar det 

är inte så lätt.(Anders)  

 

Lärare kan uppfatta och hantera skilda kursplaner på olika sätt. För Berit är 

det inte något konstigt:  
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Jag bedömer ju enligt tre kursplaner, för jag har ju svenska som andraspråk 

också. Det blir vardag det är inte något konstigt tycker jag. (Berit)  

 

Lärares syn på särskolans kursplan är att de inte känner sig kunniga och väl 

insatta i innehållet. Orsaken till det kan sökas i att inkludering fortfarande är 

relativt ovanligt på den aktuella skolan. Skrivningen i kursplanen som lyder, 

efter elevs förutsättningar, har orsakat bekymmer vid bedömningen då det 

skiljer sig väsentligt från vad högstadielärarna är vana med från grundskolans 

bedömningsanvisningar.  

6.4 Lärares syn på specialpedagogiskt stöd 
Specialpedagogiskt stöd kan behövas vid svårigheter att bemöta elevers 

olikheter. En av specialpedagogens uppgifter är att ge råd och stöd till lärare. 

Det ser olika ut vad gäller lärares syn på behov av specialpedagogiskt stöd. 

Lärare kan också se det specialpedagogiska stödet som något som tar tid ifrån 

andra uppgifter.  

 

Claes ser möjligheter med formella samtal och specialpedagogiskt stöd av 

och med särskolans pedagoger, men även hinder i form av extra arbetsbörda 

som han inte får något för:  

 
Stöd vill man väl alltid ha. Det skulle vara bra att kunna ha tid avsatt för att 

verkligen kunna sitta ner med personal från särskolan och diskutera 

betygssättning, och vad är rimligt att ställa för krav det är olika från elev till 

elev. Men sedan skulle jag säkert gnälla över att det tar en massa tid, med 

tanke på att man har inget extra för det. (Claes) 

 

Det specialpedagogiska stödet kan också vara oplanerade informella samtal 

utan någon struktur.  
 

Vi har ju vår specialpedagog som är med i arbetslaget, om det är något kan 

jag alltid gå till henne. Det är inga givna tider eller så men jag är alltid 

välkommen att prata om det är något. (Berit) 

 

 

Synen på vad specialpedagogik är och syftet med det kan se olika ut bland 

lärare. Specialpedagogik kan ses som något som är kopplat till särskolan och 

inte till grundskolan och de lärare som arbetar där. Stöd av specialpedagog 

kan av lärare upplevas som krav på att anpassa undervisning utifrån elever 

olika behov. Anders menar att specialpedagogiskt stöd kan eleven få i 

särskolan. Att eleven ska få det i grundskolan medför extra arbete i onödan:  
 

Jag gillar inte det där med specialpedagogik egentligen, själva uttrycket 

menar jag, det är ju som vilket lärararbete som helst tycker jag. Det är ju lite 

det som är dilemmat med särskoleintegrerade elever när vi har en 

särskolegrupp som är på skolan också. För då förväntas, ha något anpassat 
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material till den men det finns ju anpassat material om du går till särskolan. 

Det är konstigt att valet finns, särskolan finns i huset ändå ska den gå 

integrerad i klass fast vi ska anpassa materialet. Det blir mer jobb och i 

onödan alltså. (Anders) 

 

Specialpedagogiskt stöd kan ses som en möjlighet att öka kunskapen om 

särskoleelevers behov och rättigheter. Det kan även ses som något som tillhör 

särskolan och tar tid från det som lärare uppfattar som sina ordinarie 

arbetsuppgifter.  

6.5 Lärares syn på att stärka elevers sociala relationer 
Hur framgångsrik inkludering blir är beroende av vilka förutsättningar lärare, 

kamrater och skolmiljön erbjuder eleven. Läraren har betydelse för elevers 

sociala utveckling såväl som den kunskapsmässiga utvecklingen. Skolan ska 

erbjuda en god miljö för utveckling och lärande (Läroplan för 

grundsärskolan, 2011) såväl kunskapsmässigt som socialt och därmed sträva 

efter att vara en levande social gemenskap.  

 

Någon gång kan strävan att elever ska nå kunskapsmålen överskugga lärares 

ansvar för elevers sociala utveckling.  

 
Varför ska vi stärka elevers sociala relationer i klassen, men varför ska vi 

göra det? I detta fallet behöver vi inte det för att han är så accepterad som 

han är. Det är en väldig tur för det är inte säkert att det hade gått om han gått 

i en annan klass. (Anders) 

 

För en elev som studerar enligt särskolans kursplan i en grundskoleklass kan 

det upplevas som att vara annorlunda jämfört med klasskamraterna. Om 

elevens alltid har tillhört klassen, det vill säga aldrig varit exkluderat fungerar 

de sociala relationerna bäst. Claes om inkluderade elevers kamratrelationer: 
 

De bästa exemplen är kanske de som haft med sig kamrater sedan 1-6 (till 

högstadiet), som är vana vid den här och kan acceptera det, låter honom eller 

henne vara med ändå. (Claes) 

 

Lärare har olika syn på sitt och skolans ansvar för att stärka elevers sociala 

relationer. Lärare kan se möjligheter men även hinder för särskoleelever som 

är inkluderade i grundskoleklasser. 
 

 

7. Analys och tolkning 
 

Nedan följer en analys av lärarnas syn på inkluderande undervisning samt ett 

försök till tolkning utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutiken som 

tolkningsansats innebär att gå fram och tillbaka mellan tolkning av det 

insamlade materialet och förståelsen av området (Kvale & Brinkman, 2009). 
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När förståelsen har ökat eller förändrats är det möjligt att göra nya tolkningar, 

som i sin tur ger ny förståelse vid en förnyad analys av materialet och så 

vidare. På det sättet är det möjligt i denna studie att komma fram till 

fördjupad kunskap om grundskolelärares syn på inkluderande undervisning.  

 

Intervjupersonerna i studien säger inte spontant inkludering utan de använder 

särskoleintegrerad elev när de talar om elev som studerar enligt 

grundsärskolans kursplaner i grundskoleklass. Det kan tolkas som att det är 

det begrepp som används på skolan där lärarna är verksamma. Lärarnas 

användning av begreppet stämmer överens med det arbetssätt som råder på 

skolan. Skillnaden mellan integrering och inkludering är att vid integrering 

ska den enskilda eleven anpassas till helheten med vid inkludering ska 

helheten anpassas till de elever som finns i gruppen (Nilholm, 2006). 

Intervjupersonerna kände alla till begreppet även om de inte själva använde 

det och det går även att utläsa av Claes och Anders uttalande att de är 

medvetna och har erfarenhet av svårigheter att förverkliga tanken med en 

inkluderande undervisning så som den är formulerad i 

Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999).  

 

Slående är att det är gruppstorlek som kommer på tal när det handlar om 

undervisning som handlar om mycket mer än gruppstorlek. Lärare ska ha 

ämnesdidaktiska kunskaper, kreativitet och kompetens att möta varje elev 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2010). Vidare blir vikten av 

anpassning tydlig då en av lärarna i studien berättar om att när anpassningen 

tas bort fungerar det inte för eleven. Det kan tolkas som att anpassning är 

viktig för att alla ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.  

 

Skolans styrdokument Skollagen, Läroplanen och kursplaner är det som styr 

verksamheten. Särskolan har samma krav på sig som all övrig 

skolverksamhet när det gäller att ta ansvar för och främja elevers 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2010). Meningen med att bli mottagen i 

särskolan är för eleven att ha rätt till att bli undervisad och bedömd efter en 

kursplan, som ska vara anpassad till elever med funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning. Lärarna i studien gör en egen tolkning av 

styrdokumenten (Gadler, 2011). Det finns en spänning mellan de mål och 

riktlinjer som anges av Skolverket och lärarnas egna uppfattningar. Det blir 

tydligt när Anders uttalar att han anser att eleven borde ha sin undervisning i 

en särskoleklass och inte i grundskolan. Vidare nämner lärarna i studien 

elevperspektivet, de nämner att eleven skulle må bättre i särskolan eftersom 

kraven där är lägre. Dessa uttalanden kan tolkas som att lärarna önskar att de 

inte haft eleven i sina undervisningsgrupper. Lögstrup (1956) påminner oss 

om att Det etiska kravet (Lögstrup, a.a.) innebär en skyldighet att göra gott i 

en annan människas liv. Lärarna kan genom sitt sätt att bemöta eleven bidra 

till elevens bild av sig själv. Om lärarna i studien utstrålar till eleven att de 
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anser att han borde vara någon annanstans riskerar elevens självbild att bli 

mörk.  

 

Resultatet i studien stämmer överens med det som Skolverket (2010) påvisar, 

nämligen att det ofta är klassens majoritet som blir avgörande för vilken av 

kursplanerna som är vägledande i undervisningen. Därför blir särskoleeleven 

marginaliserad eftersom det inta tas hänsyn till dennes behov och rätt att bli 

undervisad enligt särskolans kursplan. 

 

De intervjuade lärarna anger inte några orsaker till varför inkludering inte blir 

så, som det är tänkt att vara utan bara konstaterar hur det är. Inte heller ser de 

sitt eget ansvar som undervisande lärare av hela gruppen, det vill säga även 

en elev som studerar enligt grundsärskolans kursplan. Det kan tolkas som att 

eleven får vara med i klassen, men något vidare ansvar för 

kunskapsutvecklingen är svårt att upptäcka. Det kan bero på att det kan 

saknas en gemensam grundsyn i frågor inom det specialpedagogiska fältet så 

som hur inkludering av särskolelever ska stödjas på skolan (Malmgren 

Hansen, 2002). Skolledaren och dennes roll i inkluderingsprocessen är något 

som de intervjuade lärarna inte nämner. En viktig faktor för att inkluderande 

processer ska uppstå är ledarskap med en klar vision (Nilholm, 2006). Det 

verkar svårt att anpassa undervisning till elevers olikheter. Elever får anpassa 

sig till det rådande systemet och den undervisning som är anpassad till de 

flesta i klassen. Det kan tolkas som att lärare har kunskap om hur de bör 

anpassa undervisning till elevers olikheter, men inte gör det i praktiken med 

hänvisning till resursbrist.  

 

Skrivningen  i särskolans kursplan efter elevs förutsättningar kan också ha 

bidragit till att det varit svårt för undervisande lärare att utmana sig själv att 

planera för en utvecklande undervisning för elever som studerar enligt 

särskolans kursplaner.  Det verkar som om lärare undervisar alla elever på ett 

likartat sätt men bedömningen gör efter den kursplan som elevens skolform 

har. Reflektionen blir då om eleven fått den undervisning som han har rätt till 

för att kunna bli rättvist bedömd.  

 

Lärare önskar få specialpedagogiskt stöd och har viktiga frågor att under mer 

formella former diskutera tillsammans med särskolans pedagoger. Vidare kan 

det tolkas som att lärare tror att det finns mer kunskap hos särskolan kring 

elever som tillhör särskolans personkrets. Samverkan mellan skolformer är 

viktiga steg mot en inkluderande skola (SOU:2004:98). Informella samtal 

istället för professionell handledning tycks vara det sätt som det 

specialpedagogiska stödet till de undervisande lärarna är organiserat på. Det 

kan finnas ett stort behov av professionell handledning till lärare som 

undervisar inkluderade elever. Ingen av intervjupersonerna diskuterar 

organisationen på skolan, de verkar övergivna och fungerar autonomt utan 
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styrning, enligt vad de uttrycker. Lärarna i studien använder friutrymmet för 

egen tolkning av styrdokumenten (Pierre, 2007; Gadler, 2011).  

 

Lärarna i studien är medvetna om att det kan vara socialt problematiskt för en 

särskoleelev att vara inkluderad i grundskoleklass. Trots denna medvetenhet 

ser lärarna inte sin egen roll i att stärka elevers sociala relationer. De menar 

istället att det beror på ren tur att eleven är accepterad i sin klass. Detta 

synsätt kan vara ett uttryck för att skolan inte ser inkludering som elevs rätt 

att få sin undervisning i den grupp som han eller hon skulle ha gått i utan sin 

funktionsnedsättning så som den är formulerad i Salamancadeklarationen 

(Skolverket, 1999).   
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8. Diskussion 
 

I det avslutande kapitlet diskuteras inledningsvis den valda metoden och om 

det var en framgångsrik väg för att nå syftet med studien. Därefter följer en 

diskussion om studien i stort och den nya kunskap som skapats kring 

inkludering.  

8.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa ansatsen visade sig vara en framgångsrik väg till studiens 

syfte som var att fördjupa kunskap kring hur lärare ser på inkluderande 

undervisning. Även insamlandet av data genom intervjuer fungerade i stort 

sett som planerat.  

 

Intervjuerna blev ganska korta vilket beror på tidspressen. De gav ändå ett 

tillfredställande bild av lärares syn på inkludering. Provintervjun gjordes med 

en nära kollega som är familjär med begreppen. Det hade kanske varit bättre 

att genomföra provintervjun på någon som inte är lika väl insatt, då hade det 

varit mer likt som det sedan blev i intervjuerna. I urvalet fanns endast 

kriteriet att lärarna skulle ha erfarenhet av inkluderande undervisning men 

inte i vilken omfattning. De lärare som deltog i intervjuerna har inte så stor 

erfarenhet vilket kan ha påverkat resultatet. Missivbrevet (bilaga A) och 

utformningen av det med Linneuniversitetets logotyp kan ha påverkan på 

intervjupersonerna. Det signalerar något som kan uppfattas auktoritärt vilket 

kan ha bidragit till återhållsamhet i intervjusvaren. Intervjuguiden fungerade 

tillfredställande utifrån de förutsättningar som gavs för intervjuerna. Det hade 

kanske varit bättre om lärarna fått intervjuguiden (bilaga B) utsänd i förväg 

för att kunna förbereda sig inför intervjun. Nu blev de i viss mån 

överrumplade av begrepp och frågeställningar som de inte funderar över till 

vardags vilket kan ha påverkat deras svar.  Svaren som de intervjuade lärarna 

angav på frågorna var genuina svar direkt från hjärtat från var och av lärarna 

utifrån deras erfarenhet av inkludering. Det kändes som ärliga svar som inte 

var tillrättalagda eller friserade. Om intervjuguiden hade sänts ut i förväg 

hade lärarna varit förberedda och svaren eventuellt tillrättalagda då lärarna 

hade givits möjlighet att fundera över hur de skulle svara. Strategin att inte 

sända ut intervjuguiden i förväg var en lyckosam väg att få veta lärares syn 

på inkluderande undervisning.  

 

Det blev inte djupa eftertänksamma intervjuer utan ganska korta svar på raka 

frågor. Orsaken till detta kan sökas i tidspressen som gjorde att den inledande 

kontakten med intervjupersonerna näst intill fick hoppas över för att snabbt 

komma igång med frågorna. Det hade krävts en stunds småprat innan själva 

intervjun började. Men å andra sidan var materialet som samlades in för 

analys kort, klart och koncist vilket underlättade bearbetningen, analysen och 
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tolkningen.  Inspelningen kan också ha påverkat intervjupersonernas sätt att 

noga välja sina ord i stället för att prata på ett mer otvunget sätt. Antalet 

intervjupersoner beror på syftet med studien. Få intervjuer att analysera ger 

möjlighet till djupare analys och förståelse av området.  

 

Kanske även ämnets karaktär i viss mån gjorde intervjusituationerna spända, 

eftersom de intervjuade egentligen är medvetna att deras sätt att arbeta med 

inkluderande undervisning inte riktigt rimmar med det som står i 

styrdokument och konventioner.  

 

När alla tre intervjuerna var genomförda blev intervjuaren visad ut ur skolan 

genom köksdörren.  Det kan ha varit av omtänksamhet att intervjuaren inte 

skulle behöva promenera en lång väg till bilparkeringen. Det kan också ha 

varit en i förväg planerad aktion för att intervjuaren inte skulle möta någon 

mer person så som rektor eller specialpedagog på skolan. Specialpedagogen 

hade varit den som utsåg lärare till studien. I efterhand går att göra 

reflektioner kring bevekelsegrunderna specialpedagogen hade då hon valde 

lärare för medverkan i studien. I vilket syfte valde hon just dessa tre lärare? 

Eleven undervisas förmodligen av några fler lärare än de tre som valdes. Det 

kan ha varit så att specialpedagogen hade något syfte med att välja just dessa 

tre lärare till studien. Det som stärker denna tanke är att specialpedagogen vid 

ett par tillfällen via mail visat sitt intresse av att få veta hur det gått vid 

intervjuerna. Någon sådan information har naturligtvis inte lämnats ut av 

intervjuaren. Det väcker dock en viss nyfikenhet, om de utvalda lärarna var 

goda representanter för det rådande synsättet på den aktuella skolan. Orsaken 

till att de då valdes kan ha varit att specialpedagogen ville framhäva dessa. 

Man kan också tänka sig att det förhöll sig tvärt om, det vill säga att 

specialpedagogen valde ut lärarna för att hon hoppades på att intervjuaren 

skulle påverka deras förhållningssätt till inkludering.   

 

Både intervjuare och intervjupersoner har sin förförståelse och sina 

förväntningar med sig in i situationen. Lika väl som intervjuaren använder 

intervjupersonernas uttalanden i studien, kanske intervjupersonerna använder 

intervjuaren för att få sagt sin åsikt och föra ut den utanför skolans väggar. 

Det hade kanske varit intressant att samla material från olika skolor i stället 

för bara en.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet av studien och om syftet har 

blivit uppfyllt. Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur 

grundskollärare med erfarenhet av inkludering ser på inkluderande 

undervisning. Studien har utgått från begreppet inkludering och hur den 

möjliggörs i skolan.  
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Inkludering är ett central begrepp i studien och har sitt ursprung i 

Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999) som Sverige tillsammans med 

många andra länder har skrivit under. Det handlar i grunden om alla 

människors lika rätt och värde att få möjlighet att utvecklas till sin fulla 

potential (Unesco, 2008). Lärarna i studien är relativt nyexaminerade och 

unga lärare som förvånande nog ännu inte ser inkluderingens möjligheter för 

alla elever att undervisas av ämnesbehöriga lärare på högstadiet. Det är 

förvånande eftersom de i sin lärarutbildning borde ha fått med sig läroplanens 

intention om en skola för alla. Två av lärarna har ju dessutom studerat 

specialpedagogik.  

 

Det är dock inte enskilda lärares ansvar utan det ska finnas en gemensam 

grundsyn i skolan mot inkluderande processer (Malmgren Hansen, 2002). 

Skolan som är aktuell i studien tycks sakna den gemensamma grundsynen att 

verka för inkludering. Den gemensamma grundsynen på den skolan är att ha 

en sammanhållen grundsärskoleklass för elever med utvecklingsstörning. De 

särskoleelever som väljer att vara inkluderade får följa majoritetens 

undervisning. När en elev inte får den anpassning som han behöver och har 

rätt till i och med mottagandet i särskolan behöver blir skolsituationen inte 

optimal socialt eller kunskapsmässigt. Detta leder inte till att fler elever och 

deras vårdnadshavare ser inkludering som en möjlighet för dem. För att 

inkluderingen ska öka behöver kvaliteten i den undervisning som de 

inkluderade eleverna möter höjas. Kvaliteten kan höjas genom samverkan 

mellan skolformerna grundskola och särskola(SOU:2004:98 s. 91).  

 

Ett annat sätt att höja kvaliteten är att specialpedagoger medverkar i 

inkluderingsprocesser genom ett kvalificerat komplement till den övriga 

pedagogiska verksamheten (Ds 2001.19). Det specialpedagogiska stödet till 

lärarna bör vara av formell karaktär istället för att lärare och specialpedagog 

pratar när behov uppstår i korridorer och arbetslagsrum. De formaliserade 

mötena kan förebygga att elevgruppen inkluderade elever marginaliseras. 

Syftet med specialpedagogiskt stöd är att lärare utvecklar förhållningssätt 

som leder till arbetssätt och metoder anpassade för elevernas behov 

(Andersson & Thorsson, 2007).  

 

Lärare i studien uttrycker en farhåga att specialpedagogiskt stöd tar tid från 

andra arbetsuppgifter. Detta är ett exempel på när spänningar i styrmodellen 

för skolan (Pierre, 2007) blir synliga. Staten har skolpolitiska mål en skola 

för alla men kommunen tilldelar inte skolan de resurser som krävs för att nå 

målen. De lokala tjänstemännen har gjort sin tolkning av vad lagen kräver 

(Gadler, 2011). Tolkningar av de skolpolitiska målen görs på alla nivåer, 

ända till klassrumsnivå. Lärare kan välja en motståndsstrategi (Andersson 

m.fl., 2009) exempelvis att inte efterfråga specialpedagogiskt stöd för att 
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kunna ge en elev den undervisning som han har rätt till utifrån elevens olika 

behov (Skollagen 2010.800).  Hur ska specialpedagogen på en skola kunna 

stödja lärare som anser sig inte behöva något sådant stöd? Specialpedagogen 

kanske inte ska invänta efterfrågan på stöd utan ge stödet till lärarna som ett 

naturligt inslag i skolans organisation av inkludering. Ett exempel skulle 

kunna vara att specialpedagogen bidrar till att formalisera samverkan mellan 

skolformerna grundskola och särskola.  

 

Av resultat i studien kan man utläsa att lärarna inte i någon större grad bryr 

sig om den särskilda skolformen och vilka rättigheter det ger eleven. Lärarna 

i studien anger resursbrist som orsak till varför elever som är inkluderade i 

grundskoleklasser inte får den anpassning av undervisning som de har rätt 

till. Elever mottagna i särskolan går ju i en annan skolform och har rätt till 

undervisning enligt en särskild kursplan och bli bedömda enligt särskilda 

kunskapskrav. Det går att reflektera över, varför det är tid för just inkluderade 

elever som inte finns, när lärare anger tidsbrist som orsak till varför elever 

inte får den anpassning de har rätt till.  

 

Efter att ha genomfört studien är jag förvånad över att inkludering av 

särskoleelever inte är vanligare. Min förutfattade mening var att det är relativt 

vanligt förekommande med inkludering.  

 

Följande punkter är exempel på konklusioner som kan göras av studien:  

 

 Elever som studerar enligt särskolans läroplan i grundskoleklasser 

riskerar att marginaliseras. 

 Om inkludering vore vanligare i grundskolan skulle kunskapen om 

särskoleelevers behov och rättigheter öka hos de lärare som möter 

dessa elever. 

 För att andelen inkluderade elever ska öka behöver 

undervisningskvaliteten öka. 

Denna studie har handlat om lärarnas syn på inkludering och resultatet 

baseras på intervjuer med lärare från en skola. Det skulle vara intressant att 

studera erfarenheter från flera olika skolor och jämföra olika 

specialpedagogers arbetssätt när det gäller att undanröja hinder för 

inkludering.  
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