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Abstrakt 
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Examinator  Ingeborg Moqvist-Lindberg 

Syftet med det självständiga arbetet är att beskriva vilka insatser och vilket stöd på 

individ-, grupp- och organisationsnivå som påverkar elever med funktionsnedsättning i 

en inkluderad verksamhet. Det är elevernas uppfattning om vilka möjligheter och hinder 

de upplever i gymnasieskolan som studeras och en beskrivning av deras organisation. 

Studien är en fallstudie gjord på ett mindre gymnasium. Emperin består av 

semistruktuerade intervjer med sex elever med funktionsnedsättning. Studien begränsas 

till funktionsnedsättningar som benämns autismspektrumtillstånd och intellektuell 

funktionsnedsättning. Dessutom har klassrumsobservationer utförts och samtal med 

lärare för att beskriva den inkluderande organisationen. 

Resultatet visar att det är möjligt att samverka mellan gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan om verksamheten organiseras ur ett relationellt perspektiv. I studien 

framställs det att det är ett bra samarbete mellan arbetslagen där det inte är ekonomiskt 

hållbart att anordna för små grupper. Detta visar sig ha en fördel för de 

funktionsnedsatta eleverna på gymnasiet. De flesta eleverna upplever att läraren har stor 

betydelse om de får stöd, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Eleverna anser 

att det ska vara en bra lärare som kan hålla ordning, kommunicera med eleverna, ge 

dem relevanta uppgifter som de klarar av, samtidigt som det ska vara meningsfullt och 

utmanande. 

I det självständiga arbetet diskuteras och analyseras resultatet utifrån ett relationellt och 

ett kategoriskt perspektiv Den teoretiska referensramen är Perssons (1998) modell där 

den specialpedagogiska verksamheten analyseras utifrån ett kategoriskt och ett 

relationellt perspektiv. 

 

Nyckelord 



  
 

ii 

Inkludering, funktionsnedsättning, gymnasiesärskolan, elevers uppfattning 



  
 

iii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
2.1 Syfte och frågeställning ___________________________________________ 3 

3 Litteraturgenomgång _________________________________________________ 4 
3.1 Centrala begrepp ________________________________________________ 4 

3.1.1 Inkludering eller integrering _____________________________________ 4 

3.1.2 Funktionsnedsättning __________________________________________ 5 

3.2 Skolans möjlighet och hinder för inkludering och delaktigehet __________ 6 
3.2.1 Styrdokumenten _______________________________________________ 7 

3.2.2 Funktionsnedsättning avgörande för elevens skolform _________________ 8 

3.2.3 Utredningar för mottagandet i särskolan ___________________________ 8 

3.2.4 Gymnasiesärskolan ____________________________________________ 9 

3.2.5 Gymnasieskolans introduktionsprogram ____________________________ 9 

3.2.6 Arbetsätt och arbetsformer _____________________________________ 10 

3.2.7 Lärarens relationsförmåga och ledarskapskompetens ________________ 11 

3.2.8 Grundläggande mänskliga behov ________________________________ 11 

4 Teoretisk referensram ________________________________________________ 13 
4.1.1 Specialpedagogik ett tvärvetenskapligt begrepp utifrån olika perspektiv __ 13 

5 Metod _____________________________________________________________ 15 
5.1 Metodval ______________________________________________________ 15 

5.2 Urval _________________________________________________________ 15 

5.3 Genomförandet _________________________________________________ 17 

5.4 Bearbetning och analys __________________________________________ 18 
5.5 Etiska aspekter _________________________________________________ 19 

5.6 Tillförlitlighet __________________________________________________ 19 

6 Resultat ____________________________________________________________ 21 
6.1 Organisationen _________________________________________________ 21 

6.1.1 Beskrivning av studiens gymnasie- och gymnasiesärskolas organisation _ 21 

6.1.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i organisationen _______________ 22 

6.2 Undervisningen _________________________________________________ 23 
6.2.1 Undervisningens organisation ___________________________________ 23 

6.2.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i undervisningen ______________ 24 

6.3 Lärandemiljön _________________________________________________ 25 
6.3.1 Beskrivning av lärandemiljön för eleverna i studien _________________ 25 

6.3.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i den rumsliga lärandemiljön ____ 27 

6.3.3 Elevers syn på möjligheter och hinder i den sociala lärandemiljön ______ 27 

6.3.4 Elevers syn på möjligheter och hinder i den didaktiska lärandemiljön ___ 28 

7 Analys _____________________________________________________________ 30 



  
 

iv 

7.1 Insatser och stöd på organisationsnivå ______________________________ 30 

7.2 Insatser och stöd på gruppnivå ____________________________________ 31 

7.3 Insatser och stöd på individnivå ___________________________________ 32 

8 Diskussion __________________________________________________________ 34 
8.1 Metoddiskussion ________________________________________________ 34 
8.2 Resultatdiskussion ______________________________________________ 35 
8.3 Avslutande reflektion ____________________________________________ 36 

Referenser ____________________________________________________________ i 
Bilagor _____________________________________________________________ i 
Bilaga A Intervjuguide _________________________________________________ i 
Bilaga B Missivbrev __________________________________________________ ii 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Det är intressant att få veta hur elever upplever en inkluderande skola och lyfta fram 

möjligheter och hinder. Det är också viktigt i min framtida roll som speciallärare att 

kunna möta elever där de upplever att de utvecklar mest kunskap. 

 2010 hamnade jag i ett gemensamt arbetslag för gymnasiesärskolan (IS) och 

Individuella programmet (IV), där hamnar elever som inte klarat grundskolans krav för 

att få tillhöra ett gymnasieprogram . Jag hade erfarenheter av elever som hade problem 

att klara grundskolans kunskapskrav, elever med funktionsnedsättning och med 

diagnosen utvecklingsstörning. Trots att IV och IS var samma arbetslag, så var det 

endast en elev från särskolan som inkluderades i undervisningen på IV. Särskolan var i 

en byggnad för sig i närheten av gymnasieskolan där IV fanns. 

 2011 ändrades Individuella programmet (IV) till Introduktionsprogrammen (IM). 

IM har fem inriktningar där individuella studieplaner kan anpassas. Detta har gett 

möjlighet för elever som varit mottagna i grundsärskolan att kunna tillhöra ett program 

och få betyg i gymnasieskolans kurser, om rektorn tar det beslutet. Det har också gett 

möjligheter till gymnasiesärskolans nationella program att inkluderas i den vanliga 

gymnasieskolan. De som tillhör IM är även elever som inte klarat grundskolan på grund 

av andra orsaker eller inte uppfyllt kraven för att vara mottagen i särskolan, eftersom de 

inte har en utvecklingsstörning. Under de senaste åren upplever jag att fler och fler 

elever med autismspektum tillhör IM. Det är inte ovanligt att dessa elever behöver extra 

stöd av speciallärare och specialpedagoger för att lärmiljön i en inkluderad undervisning 

ska bli så bra som möjlig. Det jag upplever är att de flesta eleverna inte vill vara själv 

hos specialläraren, utan vill vara tillsammans med andra i olika gruppsammansättningar. 

Mina funderingar handlar om hur vårt skolsystem egentligen fungerar för elever med 

funktionsnedsättning och hur gymnasieorganisation kan förändras för att fler elever ska 

få möjlighet till en mer inkluderande gymnasiesärskola. 

 

2 Bakgrund 
I vår förra gymnasieläroplan (Lpf-94) var tanken mer en ”skola för alla” där 

gymnasiesärskolan inte skulle skiljas från gymnasieskolan och vara mer inkluderande. 

Den nya skollagen (SFS, 2010:800) och läroplanerna visar en mer segregerad 

gymnasiesärskola, eftersom gymnasiesärskolan har en egen läroplan. Den nya 

gymnasiereformen (2011) gäller endast för gymnasieskolan och gymnasiesärskolans 

nya reform började gälla under hösten 2013. Det finns en ny läroplan för gymnasiet 
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(Gy11) och en separat läroplan för gymnasiesärskolan (Gy13). Det kan ifrågasättas om 

förändringar till separata läroplaner leder till en mer inkluderad gymnasieskola när 

skolformerna har olika läroplaner. Detta strider också mot vad ungdomarna med 

funktionsnedsättning i Lissabondeklarationen ansåg var viktigt för dem, då de var för en 

inkluderad undervisning. Soriano (2008) har sammanfattat deklarationen. Enligt 

deklarationstexten vill dessa ungdomar bemötas med respekt, inte bli diskriminerade, 

kunna få möjlighet till fortsatta studier. De vill i framtiden leva och arbeta som andra. 

Inga behov ska ignoreras och de ska få det stöd som behövs, för att få samma möjlighet 

som alla andra i samhället. De vill göra egna val och få leva självständigt och få fatta 

beslut och bli lyssnade på (Soriano, 2008). Detta gäller inte bara de elever som går i 

särskolan, utan även de med funktionsnedsättning som inte tillhör särskolan. Om det 

hade funnits en mer inkluderande skolorganisation kunde det ha sett annorlunda ut för 

de elever som med nuvarande skollag (2010) inte får tillhöra särskolan, på grund av att 

de inte har en utvecklingsstörning. Exempelvis en elev med diagnosen 

autismspektrumtillstånd, som är en funktionsnedsättning, är berättigad till mycket stöd 

enligt Lss-lagen (SFS, 2003) under sin fritid. Eleven kan behöva mer tid i 

undervisningen, exempelvis vid uppgifter och provtillfällen och tillgång till anpassat 

material och tydlighet, för att kunna nå kunskapskraven. Det kan även vara svårt för 

eleven i den stora gruppen och i sociala sammanhang. Det finns också elever som har 

koncentrationsproblem eller en svag begåvning och ligger på gränsen för att kunna 

tillhöra särskolan. Under högstadiet kan dessa elever ha fått tillhöra anpassade grupper, 

haft egen assistent och till och med fått tillhöra särskolan. Efter den nya 

gymnasiereformen (2011) och skollagen (2010) möter vi dessa elever i de vanliga 

programmen eller på IM. Det kan diskuteras hur elever med autismspektrum upplever 

en inkluderad lärmiljö, undervisning och lärares kompetens till att individanpassa. Kan 

det i stället för tänkas att eleverna själva kan ha synpunkter på organisationen och vad 

som stödjer deras möjlighet att lyckas. 

 I samhället har vi sett förbättringar för de funktionsnedsatta, som att få vara mer 

synlig i samhället, tillgänglighet i byggnader, mer tillfredsställande stöd i undervisning 

och utveckling av alternativa verktyg och informationsteknik. Däremot kan det se olika 

ut hur individer upplever detta beroende på vilken funktionsnedsättning eleven har eller 

vilken kommun de bor i eller vilken skola de tillhör (Frithiof, 2007).  

 Soriano (2008) påpekar att ungdomar vill ha tillräckligt stöd, resurser och 

utbildade lärare. Lärare ska vara motiverande, ha kunskap och förståelse för behoven, 
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vara välutbildade, samarbeta och föra dialog med elever genom skolgången. Brister kan 

diskuteras i dagens skola när det gäller vad ungdomar påpekar är viktigt för dem. Det är 

inte säkert att miljön i skolan anpassas för att det ska fungera i klassrummet utan elever 

exkluderas från att vara med andra jämnåriga. Det kan ifrågasättas om det är 

ekonomiska resurser som styr, där pengarna gärna stannar i särskolans lokaler, istället 

för att fördelas i hela verksamheten. Skollagen (2010) påtalar att alla med behov ska få 

det stöd som krävs för bra måluppfyllelse. Det kan diskuteras om det finns tillräckligt 

med kunskap hos politiker, skolledare och lärare för att resurser ska fördelas och stödja 

alla som har behov i en inkluderande miljö. 

 I Salamancadeklarationen (1994) fastställdes begreppet inkludering som ett 

alternativ till begreppet integrering. Synsättet bör vara att skolan ska förändras så att den 

passar alla elever. Alla elever har rätt till undervisning tillsammans i samma skola. Detta 

förutsätter att skolan är optimal för alla elever: ”En skola för alla”. Skolan ska 

förändras, så att den passar alla elever, inte att eleverna ska anpassas till skolan 

(Ineland, Molin & Sauer, 2009:35).  

 Behovet av inkludering kan se olika ut, men Soriano (2008) förklarar att de 

funktionsnedsatta uttrycker sammanfattningsvis att de anser att inkluderande 

undervisning förbättrar samtliga elevers sociala kompetens.  Inkluderande undervisning 

är bra, men det måste finnas tillgång till nödvändigt stöd. De funktionsnedsatta 

ungdomarna framhåller även att det ska var deras rätt att fritt välja själva om man vill 

inkluderas i vanlig skola eller inte. 

Det finns många lagar, förordningar och deklarationer som har gjort att samhället 

utvecklats och förändrats. Detta för att alla ska få vara delaktiga, bättre jämlikhet och att 

alla ska få ha ett mer normalt liv. Trots det får vi inse att vi har mycket kvar att arbeta 

med, för att alla ska få de rättigheter de förtjänar och få utvecklas efter sina egna 

förutsättningar. 

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka insatser och vilket stöd på individ-, grupp- 

och organisationsnivå som påverkar elevers med funktionsnedsättning möjlighet att 

lyckas i en inkluderad undervisning i sin organisation, enligt eleverna själva. 

 Vilka möjligheter och hinder upplever elever med funktionsnedsättning i 

gymnasieskolan? 

 Hur organiseras undervisningen för dessa elever? 
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3 Litteraturgenomgång 
Första delen av avsnittet beskriver centrala begrepp för att definiera och förklara 

inkludering, funktionsnedsättning och det begränsade området av 

funktionsnedsättningar som det självständiga arbetet handlar om. Den andra delen av 

avsnittet fokuserar på forskning och förklaringar om inkludering i skolan. Sökningen är 

gjord i Libris Uppsök och DiVA och där inkludering och funktionsnedsättning har varit 

sökord.  

 

3.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt  förklaras väsentliga begrepp som inkludering och funktionsnedsättning 

för att få förståelse och en helhet i det självständiga arbetet. 

 

3.1.1 Inkludering eller integrering 

Ordet integrering betyder: sammansmältning av olika delar till en helhet, medan ordet 

inkludering betyder: inberäknad eller medräknad (Jacobsson, 2011:38). Ett inkluderat 

synsätt handlar om att eleven har rätt att från början tillhöra samma gemenskap som 

andra. Ett integrerat synsätt handlar om att eleven egentligen inte tillhör gemenskapen 

från början, utan placeras i en befintlig grupp (Jacobsson, 2011). 

Integrering är en mekanisk åtgärd, när normalverksamhet och specialverksamhet 

möts. I en mer inkluderad verksamhet är det mer naturligt och det upplevs inte något 

annorlunda att individerna i gruppen är olika, med olika förutsättningar och behov 

(Karlsudd, 2011). Asp-Onsjö (2006) ser lärandemiljön för inkludering utifrån tre 

infallsvinklar; didaktisk, rumslig och social inkludering. Rumsligt är eleven med sin 

klass i samma lokaler som sina klasskamrater. Socialt är eleven delaktig i ett socialt 

sammanhang med kamrater och personal. Didaktiskt har läraren olika arbetsätt och 

material som individanpassas till elevernas förmågor. Det krävs att alla tre 

infallsvinklarna glider in i varandra för att en elev ska vara fullt inkluderad. Den 

rumsliga inkluderingen är inte alltid helt nödvändig för att eleven ska vara inkluderad. 

Elever som behöver extra stöd, exempelvis elever med funktionsnedsättning, kan vara i 

behov av en analys av lärandemiljön (Asp-Onsjö, 2006). 
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3.1.2 Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen (2007) som ”nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga”. Funktionshinder definieras som ”den 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen”. Ineland (2009) beskriver funktionsnedsättning som individens 

begränsningar på grund av individuella nedsättningar i viss funktionsförmåga, där det 

gäller att se möjligheter och meningskapande processer istället för att se hinder. 

Funktionshinder är alltså inte något som en person har utan det är miljön som är 

funktionshindrande (Wallskär, 2009). I denna studie kommer begreppet 

funktionsnedsättning användas och begränsas till kognitiva funktionsnedsättningar som 

stör utvecklingen.  

När en diagnos fastställs används olika diagnosmanualer från exempelvis WHO 

(världshälsoorganisationen) och DSM (Diagnostid Statistical Manuel). Den 18 oktober 

2013 var revideringen av DSM-5 klar, där förändringar i beteckningen av diagnoser 

som innan kallats för utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning. Detta arbete 

begränsas till funktionsnedsättningar som benämns autismspektrumtillstånd och 

intellektuell funktionsnedsättning. 

. 

3.1.2.1 Autismspektrumstillstånd 

I DSM-5 ersäts fyra diagnoser som innan funnits med en gemensam benämning 

autismspekrumstillstånd (autism spectrum disorder). Motiveringen till förändringen är 

att de har en gemensam kärna och skiljer sig från andra utvecklingsrelaterade 

störningar. Det har inte heller varit klart och tydligt vad som skiljer diagnoserna åt. De 

fyra diagnoserna benämning innan den 18 oktober 2013 var: autistiskt syndrom, 

aspergerssyndrom, desintergrativ störning och genomgripande störning i utvecklingen 

(UNS). Den nya diagnosen består av fyra kriterier:  

 A- som handlar om brist i social kommunikation och interaktion i olika 

sammanhang som inte handlar om försening i utveckling  

 B -begränsade intressen och aktiviteter och repetetiva mönster i beteende. 

 C- Symtom visats i tidig barndom men kan varit mindre synliga 

 D- Symtomen stör och begränsar personen att fungera i vardagen 

Tre av kriterierna måste vara uppfyllda för diagnosen autismspekrumstillstånd 

(Autismforum, 2013). 

. 
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3.1.2.2 Intellektuell funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning 

Begreppet utvecklingsstörning innebär en intellektuell funktionsnedsättning 

tillsammans med en bristande adaptiv förmåga, som handlar om att klara 

vardagssituationer. Den adaptiva förmågan brukar delas in i tre färdigheter: praktiska, 

sociala och skolrelaterade (Jakobsson & Nilsson, 2011) Enligt WHO delas 

utvecklingsstörning in i fyra nivåer: djup IQ >19, svår IQ >34, måttlig IQ >49 och 

lindrig IQ >69. Utvecklingsstörning innebär att personen har en intelligenskvot som är 

lägre än IQ >69. Svag begåvning (mental retardation) räknas utifrån en IQ 70 > 85 och 

normalbegåvning mer än IQ 85< Det är inte lika själklart att de svagbegåvade också har 

behov av extra stöd (Ineland Molin & Sauer, 2009). Diagnosen utvecklingsstörning har 

ersatts i DSM-5 med ”Intellektuell funktionsnedsättning” (intellectual disability). 

Begreppet störning kan anses vara stigmatiserande. Enligt DSM-5 går det inte att enbart 

bedöma den kognitiva funktionsnedsättningen och begreppsligt tänkande, utan de 

kommunikativa och sociala relationerna måste också beaktas. I DSM-5 är därför IQ-

gränserna för djup, svår, måttlig och lindrig funktionsnedsättning borttaget. I 

fortsättning av studien kommer beteckningen intellektuell funktionsnedsättning 

användas. 

 

3.2 Skolans möjlighet och hinder för inkludering och delaktigehet 

Assarsson (2007) problematiserar ¨en skola för alla¨ och vad som kan ligga bakom att 

det är svårt att få en likvärdig och demokratisk skola, med inkludering och delaktighet. 

Ur ett historiskt perspektiv finns olika utbildningsreformer och styrning som påverkat 

att alla ska få utbildning. Assarsson problematiserar även politisk påverkan i samhället 

som kommunaliseringen av skolan och att det är upp till varje kommun att fördela 

resurser. Det är upp till varje kommun att bestämma hur mycket pengar som ska satsas 

på exempelvis alternativa verktyg, fortbildning av lärare och inkludering av elever med 

funktionsnedsättning. Det kan därför se olika ut från kommun till kommun. 

Styrdokumenten har också förändrats från att läraren innan varit kunskapsförmedlare till 

att nu även ha ett fostransuppdrag. Läraren ska skapa en lärandemiljö med trygghet, 

förmedla kunskap och ett socialt fostransuppdrag. Det gäller för pedagogen att skapa 

intresse och ta tillvara på allas elevers erfarenheter och se till att alla ska få lyckas att nå 

målen. Läraren ska se alla individer och ha förståelse för att alla individer har olika 

förutsättningar och behov (Assarsson, 2007). 

Det är också en organisationsfråga om vilka resurser och specialpedagogiska 

lösningar som erbjuds från skola till skola. Assarsson (2007) tar upp att det även finns 
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andra reformer som införts i samhället. Valmöjligheten att fritt få välja skola har 

åstadkommit konkurrens mellan skolor i olika kommuner men även inom en och samma 

kommun. I mindre kommuner är det inte ovanligt att ungdomar hellre vill tillhöra ett 

gymnasieprogram i en större stad. Detta medför att mindre kommuner måste betala för 

elever som väljer friskola eller programmet i annan kommun. Samtidigt blir det svårt 

för den mindre kommunen att organisera gymnasieprogram för minde antal elever. Det 

kan bli ett problem att få en likvärdig skola som skollagen säger, när det finns 

konkurrens mellan skolor och hur ekonomiska resurser fördelas. Det påverkar även hur 

vi i samhället ser på normalitet och avvikande beteende, det kan vara svårt att ändra det 

som finns i olika skolkulturer. Det handlar om specialpedagogiskt synsätt och 

traditioner. Har exempelvis särskolan varit en egen del för sig är det inte lätt att få alla 

pedagoger att se utifrån olika perspektiv, hur elever kan utvecklas i en annan skolmiljö 

med inkluderande undervisning (Assarsson, 2007). 

 Karlsudd (2011) menar att det krävs en ökad integrerande arena om inkluderad 

verksamhet ska kunna vara möjlig. Det krävs en organisation med samsyn, 

gemensamma attityder och förhållningssätt, en gemensam samhällssyn, kunskapssyn, 

människosyn och etik. Det krävs också en enhet mellan lärare och elever om vi ska få 

en skola för alla. Karlsudd citerar från Carlbeckskommitténs utredning (2003)”om vi ska 

leva tillsammans måste vi lära tillsammans”. Om en skola ska kunna vara en gemensam 

skola för alla måste det slutas att sortera och diskrimineras och se alla som 

utvecklingsbegåvade, med olika individuella villkor (Karlsudd, 2011). 

 

3.2.1 Styrdokumenten 

Jacobsson & Nilsson (2011) påpekar att indirekt är det politiska och ekonomiska beslut 

i förordningar och lagar som styr skolans verksamhet. De senaste åren har många 

förändringar skett med ny skollag, gymnasiereform och även en ny gymnasiesärskola. 

På kommunal nivå ska dessa tolkas i skolplan, organisation och resursfördelning, som 

sedan ute på skolorna ska bli den enskilda skolans arbetsplan för att alla elever ska få 

vara delaktiga och inkluderade i sin utbildning (Jacobsson & Nilsson, 2011). Det krävs 

inte att en elev måste ha en diagnos utan en elev i behov av särskilt stöd ska också få det 

stöd som krävs (Skollagen 2010:800 kap3:9§). Det allmänna rådet beskriver hur skolan 

ska arbeta för att kartlägga och bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. 

Utredningar ska ske genom samverkan med föräldrar och elev. Även om föräldrar 

motsätter sig en utredning ska skolan utreda skolsituationen utifrån bedömning av vad 

som anses nödvändigt (Skolverket, 2013b). 
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I skollagen nämns inte begreppet inkludering. Det betonas däremot att stöd ska ges i 

gruppen:”särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller 

författning…”(Skollagen:800 kap3:7§). Finns det däremot särskilda skäl så kan 

undervisning ges enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. Utbildningen ska också 

följa diskrimineringslagen och de grundläggande demokratiska- och mänskliga 

rättigheterna enligt skollagen. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) infördes i januari 

2009, där skyddet mot diskriminering utökades även i området för 

utbildningsverksamhet. Lagen har två centrala begrepp likabehandling och 

diskriminering, där funktionshinder är en av sju diskrimineringsgrunder som finns 

nämnd i lagen. 

 

3.2.2 Funktionsnedsättning avgörande för elevens skolform 

Det kan upplevas märkligt att ordet utvecklingsstörning används i Skollagen och 

Läroplaner. Det kan ifrågasättas om Skollagen kommer ändras, eftersom diagnosen i 

DLS-5 inte längre använder utvecklingsstörning utan ”Intellektuell 

funktionsnedsättning”.  

 Det är cirka 1 % av hela befolkningen som har en intellektuell 

funktionsnedsättning. För dessa är det svårare att förstå och tänkandet tar längre tid. Det 

krävs mer tid för att kunna använda sig av kunskap.  Det är cirka 55 % som har en känd 

orsak och 45 % en okänd orsak till funktionsnedsättningen. De med en okänd orsak är 

oftast de med lindrig utvecklingsstörning och de elever som vi möter som är i behov av 

utredning i skolan. De med känd orsak har redan på förskolan eller efter födseln 

upptäckts och fått utredningar tidigt och får tillhöra grundsärskolan eller träningsskolan 

vid skolstart (Egidius, 2013).  

 

3.2.3 Utredningar för mottagandet i särskolan 

Särskolan är en egen skolform som enligt Swärd & Florin (2011) är till för de elever 

som inte klarar av grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Den 

senaste tiden har det varit ett flertal elever som har annan funktionsnedsättning, 

koncentrationsproblem, som varit felinskrivna i särskolan. Skollagen (2010) är tydlig 

med att alla elever i behov av stöd ska få det, där utredningar och åtgärdsprogram ska ge 

alla elever stöd för att klara kunskapskraven. Det kan diskuteras om alla kommuner ger 
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likartat stöd och i media hör vi dagligen kritik mot stöd för alla elever. Enligt 

Skolverket (2001) ska åtgärder på grundskolan gjorts innan utredning. Olika lösningar, 

insatser och stöd ska ha provats för att eleven så långt som möjligt ska kunna uppnå 

kunskapskraven. Enligt Skollagen ska utredning göras om eleven inte når 

kunskapsmålen. Finns misstankar om att eleven har en intellektuell 

funktionsnedsättning, ska utredningen bestå av fyra delar: pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning, för att bli mottagen i Särskolan. 

 

3.2.4 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan är inte självklar fortsättning för att den sökande har gått i 

grundsärskolan. Eleven kan i grundsärskolan ha haft en positiv utveckling och därför 

krävs en kompletterande bedömning för att eleven ska få tillhöra gymnasiesärskolan. 

Gymnasiesärskolans reform ändrades 2013 med intentionerna: ökad 

samhällsgemenskap och delaktighet, flexibilitet för att möta varje elevs förutsättningar 

och behov, ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan, 

utbildningar ska vara likvärdiga, ge god förberedelse för arbetslivet och ett meningsfullt 

vuxenliv (Skolverket, 2013a:10). Det är skollagen, gymnasieförordningen, läroplanens 

programmål, ämnesplan och ämnesområdesplan som styr gymnasieskolan. 

Gymnasiesärskolans (2013a) huvudprincip är att den ska vara lik gymnasieskolan 

(2011) med tydliga nationella och individuella program. Det finns nio nationella 

program i gymnasiesärskolan, där eleverna läser kurser som har stora likheter med 

gymnasiets kurser. De elever som läser gymnasiesärskolans individuella program läser 

ämnesområden. Rektorn kan däremot besluta om olika varianter när det gäller 

avvikelser i programmet. Exempelvis kan eleven från gymnasiesärskolan kombinera 

kurser från gymnasieskolan med kurser från gymnasiesärskolan. Om en elev från 

grundsärskolan vill tillhöra introduktionsprogrammet (IM) på gymnasiet kan rektorn 

besluta att det är möjligt. Det är däremot endast grundskolans ämnen och 

gymnasiekurser som erbjuds och eleven är mottagen i gymnasieskolan. Det är inte 

möjligt att samtidigt vara mottagen i gymnasiesärskolan. I denna studie finns även 

elever som tillhör Gymnasiesärskolans specialutformade program (GySär 2002). 

 

3.2.5 Gymnasieskolans introduktionsprogram 

Höstterminen 2011 med den nya läroplanen för gymnasiet (Lgy 11) ersattes det tidigare 

individuella programmet (IV) av introduktionsprogrammen (IM). Elever som inte når 



  
 

10 

målen i grundskolan och där många av eleverna är i behov av stöd och särskilt stöd 

erbjuds plats på IM. Elever som tillhört grundsärskolan som önskar tillhöra IM har 

möjlighet att byta skolform som nämnts i förra avsnittet. IM har fem olika inriktningar. 

Målet med alla inriktningar är att de ska ge förutsättningar för fortsatta studier på ett 

nationellt program eller skapa arbete. Enligt Skollagen kap. 17 § 7 ska en individuell 

studieplan upprättas för varje elev. De fem inriktningar som erbjuds är 

preparandutbildning (IMPRE), programinriktat individuellt val (IMPRO), där endast ett 

fåtal ämne saknas för att vara behörig i ett gymnasieprogram inom ett år. En elev som 

inte har sex godkända ämnen kan antas på språkintroduktion (IMSPRÅK), 

yrkesintroduktion (IMYRK) eller individuellt alternativ (IMIND). Språkintroduktion 

syftar till att ge nyanlända ungdomar kunskaper i svenska språket, samt ge möjlighet att 

läsa grundskolans ämnen, för att kunna söka in till ett nationellt program på gymnasiet. 

Yrkesintroduktion är i huvudsak yrkesinriktad eller syftar till behörighet till ett 

yrkesprogram. Individuellt alternativ formas efter en enskilds elev individuella behov. 

Både grundskoleämnen och gymnasiekurser kan ingå i utbildningen, samt 

arbetsplatsförlagt lärande (Skolverket, 2011).  

 

3.2.6  Arbetsätt och arbetsformer 

Arbetssätt handlar om på vilket sätt undervisningen görs som exempelvis 

problembaserat, läroboksbaserat, undersökande eller i form av till exempel 

föreläsningar. Arbetsformer handlar mer om organisationen som exempelvis storleken 

på grupper, högt undervisningstempo, schema, tid till varje individ och lokaler. Vilket 

arbetssätt eller arbetsform som väljs påverkar om läraren kan individualisera 

undervisningen. Arbetssätt och arbetsformer påverkar ofta varandra (Liljequist, 1999).  

 Det finns olika forskare som ser utifrån olika perspektiv på hur lärande blir 

bestående kunskap. Deweys (1997) problemlösningsteori handlar om att vi lär oss 

utifrån det vi gör och upplever meningsfullhet utifrån erfarenheter. Vygotskij (2001) 

betonar att miljön påverkar och det sociala sammanhangets betydelse för att utveckla 

kunskap. För att kunskapsbildning och skolutveckling ska kunna ske, gäller det att 

skapa lärprocesser i vardagen som är meningsskapande och förståelsefördjupande. Detta 

gäller såväl elever som lärare och skolledare (Berg & Scherp, 2003). Vilken slags 

pedagogik eleverna möter och vilka positiva förväntningar, som lärare haft på eleverna 

kan ha betydelse för att de ska lyckas (Jenner, 2004; Alexandersson 2009). 

Alexandersson (2009) har studerat barn med särskilda behov som undervisas och får 
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stöd i en inkluderad klass i grundskolan. I hennes studie visas det att samhörighet och 

samarbete med jämnåriga kamrater är viktigt för kunskapsutveckling. Eleverna får 

individanpassade uppgifter och de bedöms utifrån olika kursplaner, där de själva är 

delaktiga. Det påpekas i studien att tilliten till och respekten för varandras olikheter 

utvecklar förståelsen för varandra i gruppen, vilket är en förutsättning för bra 

måluppfyllelse. Samarbete mellan elev, föräldrar, lärare, speciallärare, resurspedagoger 

och rektor har betydelse för en fungerande inkluderad undervisning (Alexandersson, 

2009). 

 

3.2.7 Lärarens relationsförmåga och ledarskapskompetens 

Jenner (2004) påtalar att läraren behöver ha ett perspektivseende och kunna se världen 

ur elevens ögon och möta den utifrån dennes livsupplevelse. Det är inte alltid möjligt att 

förstå allt, men däremot visa vilja och inlevelse så lång som möjligt. Det ska vara 

pedagogens skyldighet att visa respekt och hysa positiva förväntningar på eleverna. En 

elevs förväntningar på sig själv eller en lärares förväntningar på eleven spelar roll för att 

lyckas. Pygmalioneffekten handlar om vilka förväntningar man har på personen. Har 

pedagogen positiva förväntningar på eleven blir det oftast bra resultat, men har läraren 

inga positiva förväntningar blir det nästan aldrig goda resultat. Många misslyckanden 

ger ingen självkänsla eller motivation. Fyra nödvändiga förutsättningar för att lyckas är 

att man har en positiv förebild, socialt stöd, kontinuitet och förmedlande av hopp 

(Jenner, 2004). 

 Thornberg (2006) beskriver ledarroller och vad som krävs för att vara en bra 

ledare. Thornberg presenterar olika typer av ledarstilar, den auktoritära ledaren, som 

inte låter andra vara delaktiga, den eftergivna ledaren – låt gå ledaren som inte bryr sig 

om vad som händer i gruppen. Den tredje ledarstilen är den demokratiska ledaren som 

är grupporienterad och vill att alla ska vara med och påverka, är öppen för förslag och 

vill att det ska var jämlikt. Ledarens roll påverkar vad som händer i grupper som 

exempelvis i elevgrupper, arbetslag och skolorganisationen (Thornberg, 2006). 

 

3.2.8 Grundläggande mänskliga behov 

En forskare som speciellt har intresserat sig för behovet av sammanhang är Aaron 

Antonovsky. Antonovsky har arbetat fram en mental beredskap som vi människor 

behöver ha för att kunna hantera våra liv, KASAM, som betyder känslan av 

sammanhang. Hans forskning visar att människor lär sig hantera livets svårigheter och 
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måste på ett positivt sätt uppleva att det som händer är begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Beredskapen handlar om att bygga på det positiva istället för det negativa 

i ens liv. Vi har ett behov av att känna mening i sammanhangen för att kunna engagera 

oss och på så vis få motivation och känna välbefinnande (Antanowsky, 2005). 
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4 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som svarar mot studiens syfte och 

frågeställning, när det gäller specialpedagogiskt stöd. Modellen kommer vara en 

utgångspunkt både i resultatet och i analysen 

 

4.1.1 Specialpedagogik ett tvärvetenskapligt begrepp utifrån olika perspektiv 

Hur skolan organiseras och hur synen på specialpedagogik är har stor betydelse för 

elever som är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt begrepp 

och kräver många synvinklar och ett perspektivseende för att förstå. Nilholm (2007) 

menar att specialpedagogik antyder att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Synsättet på specialpedagogik kan vara olika:  

I det kompensatoriska perspektivet lokaliseras förmågor och egenskaper, som är 

problematiska, hos eleven. Specialpedagogiken anses vara underordnad medicinska och 

psykologiska rön och pekar mer på individens brister.  

I det kritiska perspektivet lägger mer fokus på vad samhället och skolan gör och 

man är missnöjd med att peka ut barn som är onormala och gillar inte sociala 

kategoriseringar. Det är individens behov och förutsättningar som skolans verksamhet 

ska anpassa sig till, utan att behöva segregera individen från gruppen. 

Specialpedagogiken hämtar sina förklaringar mer i sociala processer istället för att titta 

på individens egenskaper (Nilholm, 2007). 

Persson (2008) beskriver att specialpedagogisk forskning har fått mer förståelse 

för specialpedagogisk kompetens och verksamhetens betydelse för en skola för alla. Det 

handlar om att individualisera i bra utbildningsmiljöer i stället för att se individens 

avvikelser. Studier visar att dagens skola inte utgår ifrån att barn är olika, med olika 

förutsättningar utan de utgår från att alla har samma förutsättningar. Specialpedagogens 

uppgift blir att ge eleven rätt stöd, stimulans och anpassa undervisning på individnivå, 

samt befria klasser från störande inslag. När det gäller extra stöd är orsaken ofta 

lärandemiljön, undervisningen och att organisationen inte passar alla individer (Persson, 

2008). 

Persson (1998) delar in specialpedagogiken i ett relationellt och ett kategoriskt 

perspektiv. Enligt analysmodellen utformad av Persson (1998:31) finns ett antal 

övergripande frågeställningar och de konsekvenser de får på en skolas verksamhet, vilka 

kan användas vid en jämförelse. 
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 Relationellt perspektiv 

 

Kategoriskt perspektiv     

Uppfattning av 

pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa under-

visning och stoff till skilda 

förutsättningar för lärande hos 

eleverna. 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad.  

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers uppvisade 

svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat 

sättindividbundna. 

Tidsperspektiv 

 

Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av 

ansvaret för special- 

pedagogisk 

verksamhet 

 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

     Persson (1998:31) 

Enligt Persson (2008) bör ett relationellt perspektiv genomsyra en pedagogisk 

verksamhet. Han anser dessutom att elevers förutsättningar bör betraktas relationellt 

eftersom”förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka hans eller hennes 

förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav och mål” (Persson 

2008:30). Utifrån Perssons synsätt bör en skolas pedagogiska och specialpedagogiska 

verksamheter närma sig varandra och bilda en helhet. Detta för att höja kvaliteten på 

utbildning och undervisning till alla elevers fördel. 
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5 Metod 

Avsnittet beskriver metodens utgångspunkt och på vilket sätt empirin har insamlats, 

bearbetats och analyserats. Därefter behandlas de forskningsetiska ställningstagandena 

och tillförlitlighet. 

 

5.1 Metodval 

Studiens mål är att ge en bild av hur elever med funktionsnedsättning upplever 

inkluderad undervisning i gymnasiet och gymnasiesärskolan. Fangen (2011) påpekar att 

det som ska betraktas i den kvalitativa studiens resultat är en helt annan typ av data än 

den kvantitativa. Det är snarare innehållets betydelse som är fokus, inte omfattning som 

står i fokus. Kvalitativt tillvägagångssätt med en kvalitativ ansats är bättre lämpad än en 

metod som försöker mäta och presentera resultat ur ett kvantitativt perspektiv.  

 Studien är en fallstudie, vilket kan vara lämpligt när en viss plats ska undersökas 

enligt Bryman (2011). Min studie har en hermeneutisk utgångspunkt eftersom det 

handlar om att förstå och tolka delar för att få en förståelse för en helhet. Att förstå hur 

del och helhet hänger samman kallas den hermeneutiska spiralen (Ahrne & Svensson, 

2011). 

 Enskilda semistrukturerade intervjuer med eleverna blev valet i studien. 

Semistrukturerade intervjuer är mer allmänt formulerade och har en benägenhet enligt 

Bryman (2011) att fortsätta i följdfrågor. Enligt Fangen (2011) ska intervjufrågor vara 

korta och lätta att förstå och för att få tillräckligt med information kan inte en 

intervjuguide alltid följas från början till slut. Med hjälp av en intervjuguide (Bilaga 2) 

gjordes intervjuerna. 

 

5.2 Urval 

I denna studie har rektorer som ansvarar för gymnasiesärskolan och 

Introduktionsprogrammet kontaktats genom telefonsamtal. Rektorerna valdes utifrån att 

jag studerade statistik i Siris databas (2013). Jag fann kommuner där särskoleelever på 

grundskolan haft hög procent inkluderad undervisning i jämförelse med övriga riket. Ur 

bekvämlighetsperspektiv har jag begränsat mig till södra Sverige. Genom att jämföra 

statistik från samma databas om gymnasiesärskolan valdes kommuner ut. Under 

respektive kommuns webbsida presenterades gymnasiesärskolan i den kommunala 



  
 

16 

verksamheten, där det fanns ansvariga rektorer eller programansvariga. Kraven jag 

ansåg var viktiga för att skolan skulle få vara med i studien var att det fanns samarbete 

med Gymnasiesärskolans Nationella Program och Gymnasieskolan. Det skulle finnas 

undervisning där eleverna bedöms utifrån olika kursplaner och betygskriterier. Det 

måste därför finnas samarbete mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan i samma 

undervisningsgrupp. Tanken från början var att bara intervjua elever från 

gymnasiesärskolan, men ändrades eftersom skolan jag gjorde min studie på föreslog 

funktionsnedsatta elever som även tillhörde gymnasieskolan.  

 Jag bestämde mig för att kontakta åtta skolor. Av olika anledningar tackade flera 

nej vid första telefonsamtalet, medan andra skulle återkomma. Skolan som valdes till 

min studie hade en positiv rektor som bjöd in mig vid första samtalet till att besöka 

gymnasiesärskolan för att träffa personalen.  Skolans verksamhet presenteras mer 

ingående under resultatet. 

Efter sommarlovet besökte jag skolan som gav förslag på ett tiotal elever med 

funktionsnedsättning som tillhörde gymnasiesärskolan eller yrkesintroduktion (IMYRK) 

på gymnasiet. Jag fick även träffa tre yrkeslärare från industri-, handel- och 

hantverksprogrammet som undervisade eleverna. De förklarade hur undervisningen i 

deras ämnen organiserades. 

 De sex elever som medverkade i intervjuerna var elever som var äldre än 16 år 

och ville frivilligt vara med i studien. Det blev tre pojkar och tre flickor och enligt 

följande är de inkluderade i gymnasieskolans organisation: 

 En elev tillhör IMYRK och är de flesta lektioner med sin klass i 

Handelsprogrammet på gymnasiet. Eleven har matematik och engelska på 

grundnivå i andra gruppkonstellationer. 

 Två elever som tillhör gymnasiesärskolan är i särskolan alla lektioner utan en 

gång i veckan när de har idrott med en grupp i gymnasieskolan bestående av 

elever från: el-, handel- och IM-programmen. De är också på praktik i en affär 

en dag i veckan. 

 En elev som tillhör gymnasiesärskolan är med på matematik på grundnivå. 

 En elev på gymnasiesärskolan är med industriprogrammet en dag varje vecka, är 

på praktik i en affär en dag i veckan, samt med på Idrott med gymnasiegruppen. 

 En elev som tillhör gymnasiesärskolan är med handelsprogrammet en halvdag 

varje vecka under yrkeskurser. 

 



  
 

17 

5.3 Genomförandet 

Empirin till studien har samlats in genom att besöka en gymnasieskola vid 5 tillfällen, 

där observationer, samtal och individuella intervjuer med elever gjorts.  

 Vid första tillfället presenterade jag mina tankar och syfte med studien för berörd 

personal. Jag lyssnade även och antecknade om hur de organiserade undervisningen. De 

gav också förslag på elever som kunde tänkas passa att delta i studien. 

 Andra besöket blev en eftermiddag där jag träffade några elever under lektioner 

och senare även deras föräldrar i början på ett föräldramöte. Jag presenterade mina 

tankar och mitt intresse för att få elever till min studie. 

 Tredje besöket blev för att bekanta mig mer med eleverna och för att skapa 

intresse för att vara med på intervjuer. Min tanke var att om jag inte är helt främmande 

för eleverna utan bekantat mig med dem, så tror jag att de vill delge mer vid intervjun. 

Ett par dagar efter detta besök fick elevernas föräldrar hemskickat missivbrev (bilaga1), 

som jag fått godkänt av min handledare. I metoddiskussionen problematiseras tankar 

kring förbättringar som kunde varit tydligare i brevet. 

 Fjärde gången besökte jag och observerade en yrkeslektion och intervjuade två 

elever. 

Kombinationen av flera metoder för insamling av empiriskt material utgör en av 

fallstudiens styrkor, menar Bryman (2011).  

 Femte besöket var jag med i en grupp i gymnasiesärskolan, som bestod av 10 

elever som hade en gemensam lektion om värdegrund. Efter lektionen intervjuade jag 

fyra elever och hade även ett samtal med två yrkeslärare, för att bli mer säker på hur jag 

skulle presentera organisationen, undervisningen och lärmiljön.  

Vid observationer är det viktigt att välja förhållningssätt och delaktighet. ”Graden av 

deltagande kan variera från fullständig anslutning till fullständig åtskillnad” (Fangen, 

2005:139). Observationerna som gjordes kom att se ut på olika sätt. Vid det första 

observationstillfället var syftet att träffa eleverna och bekanta sig med dem, vilket 

skedde under en matematik lektion. Lektionen var lärarstyrd och eleverna diskuterade i 

grupp och följde lärarens instruktioner. När eleverna arbetade självständigt blev det 

naturligt för mig att röra mig runt i klassrummet, som en observerande deltagare och 

prata med alla elever. Vid besöken under yrkeslektionerna var jag mer passiv och deltog 

inte alls i de aktiviteter som pågick. Under dessa lektioner småpratade jag istället med 

deras lärare. Sista besöket i gymnasiesärskolan var tanken att vara passiv observatör, 

men eftersom alla satt runt ett stort bord, blev det naturligt att jag svarade på frågor som 
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eleverna ställde till mig. Lektionen var en stor diskussion om värdegrunden. Efter 

diskussionen på gymnasiesärskolan intervjuades fyra elever i ett enskilt rum som fanns 

intill lektionssalen Vid alla besök och observationer var jag noga med att anteckna 

direkt efter besöken. 

Intervjuerna gjordes i små grupprum och gjordes direkt efter lektioner jag besökt. Det 

var ingen som störde oss under intervjuerna. 

 

5.4 Bearbetning och analys 

Alla sex eleverna som intervjuades godkände att intervjuerna spelades in. Intervjuerna 

genomfördes på utvald plats under elevernas lektion eller i anslutning till lektionen. 

Rummen som användes vid intervjuerna var rum där ingen störde. Eftersom 

intervjuerna är inspelade och jag har kunnat lyssna på dem flera gånger, så behövdes 

endast den väsentliga empirin transkriberas. Observationerna och samtal med lärare 

sammanfattades direkt efter besöken och där utfördes inga inspelningar. Självklart ska 

det som spelats in bevaras i säkerhet. Utifrån det insamlade emperin från intervjuer och 

observationer gjordes en kodning av materialet enligt Kvale & Brinkmans (2009) 

modell, där emperin jämfördes, bröts ner och undersöktes, för att hitta gemensamma 

teman. 

Det som hittades efter intervjuerna med eleverna kunde efter bearbetning kopplas till 

den teoretiska bakgrunden, där Persson (2008) beskriver orsaker till att elever får extra 

stöd. Det har ofta att göra med lärmiljön, undervisningen och organisationen som inte 

passar alla individer (Persson, 2008). Dessa tre teman: organisation, undervisning och 

lärmiljön blev områden där jag hittade passande empiri från intervjuer med elever, 

observationer vid besök och samtal med lärare. Dessa tre teman blev huvudrubrikerna i 

mitt resultat. Först beskrevs fakta, observationer om den besökta skolan under varje 

tema. Under rubrikerna i varje tema presenteras sedan de intervjuade elevernas syn på 

möjligheter och hinder som de upplever i sin organisation. Valet är att inte kalla 

eleverna vid sitt verkliga namn, utan låta eleven vara anonym även till kön. 
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5.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat fyra etiska riktlinjer, vilka jag måste beakta i min 

studie: 

 Informationskravet innebär att de medverkande förstår innehållet och deras 

uppgift i studien och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan.  

 Samtyckeskravet bör forskaren inhämta eftersom de medverkande själv har rätt 

att bestämma om de vill medverka. De medverkande i denna studie är, som 

nämnts, över 15 år och därför krävs alltså inte vårdnadshavarens godkännande. 

Däremot förespråkar Bryman (2011) att respondenten får det skriftligt, men det 

ska inte ses som något avtal. Det kan ifrågasättas om elever med intellektuell 

funktionsnedsättning eller autismspektrum förstår informationen om studien och 

konsekvenserna av att säga ja eller nej.Valet att presentera mitt syfte med min 

studie vid ett föräldramöte upplevdes positivt både av lärare och föräldrar. Det 

bidrog också till att föräldrarna kunde prata med sina barn och lärarna ansåg att 

dessa elever har förmåga att själv välja om de ville delta. Mitt val blev därför att 

ett missivbrev skickades hem till vårdnadshavare. I brevet fanns ingen möjlighet 

för vårdnadshavare att lämna sin underskrift, men däremot uppgifter om min 

mailadress och mitt mobilnummer för att underlätta kommunikation. 

 Konfidentialitetskravet handlar om att ingen personlig information som 

identifierar deltagarna i undersökningen redovisas (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I denna studie är det sex elever som intervjuas och valet är därför att inte 

benämna eleven med han eller hon eller använda något personligt intresse, som 

kan förknippas till de intervjuvade.  

 Nyttjandekravet handlar om att insamlat material endast får användas till 

forskning (Bryman, 2011). En av eleverna ville lyssna på intervjun efteråt, som 

den fick möjlighet till. Efter transkribering bevaras det inspelade i säkerhet och 

används endast till studien. 

 

5.6 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet och äkthet är ord som brukar användas i kvalitativa studier istället för 

reliabilitet och validitet. Detta för att i en social verklighet kan det finnas flera än en bild 

i kriterierna: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet till att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011). Denna studies kvalitativa resultat hade säkerligen sett 
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annorlunda vid en annan skola eller i annan kommun gällande organisationen. Däremot 

hade säkerligen elevernas emperi stämt överns gällande vilket stöd de anser stödjer 

deras lärande. Det var sex elever som intervjuades och däför är trovärdigheten stor att 

den kan stämma med verkligheten även i andra skolor. Resultatet är överförbart till 

andra skolor och där det är pålitligt att kunna organisera verksamheten inkluderande för 

elever med funktionsnedsättning. 

Vid olika tillfällen har studiekamrater och min handledare fått ta del av mitt arbete som 

säkerställt pålitligheten i min arbetsgång. Vid intervjuer, samtal och observationer har 

jag försökt vara neutral och inte påverkat respondenterna med mina åsikter som kan 

styrkas. 

 

  



  
 

21 

6 Resultat 
Anledningen till att elever får extra stöd har ofta att göra med organisationen, 

undervisningen och lärandemiljön, som inte passar alla individer (Persson, 2008). Dessa 

tre teman kommer att vara rubrikerna i resultatet. Först beskrivs fakta och observationer, 

som utfördes på den besökta skolan under varje tema. Under rubrikerna i varje tema 

presenteras sedan de intervjuade elevernas syn på möjligheter och hinder som de 

upplever i sin organisation. Valet är att inte kalla eleverna vid sitt verkliga namn, utan 

låta eleven vara anonym även till kön och anpassa texten för att eleven ska få vara 

anonym. Mitt val har blivit att kursivera texten med elevernas egna uttryck som jag 

anser ger denna studie en mer intressant läsning.  

 

6.1 Organisationen 

Hur en skola organiseras kan vara avgörande för om eleven får möjlighet till 

inkludering i olika grupper. Det är rektorn som avgör utifrån styrdokumenten hur 

verksamheten kan organiseras. Det är däremot politikerna i kommunen som har den 

yttersta besluträtten för att verksamheten ska få ekonomiska resurser, valet av vilka 

program som ska finnas på skolan och hur stöd och extra stöd ska fördelas. 

 

6.1.1 Beskrivning av studiens gymnasie- och gymnasiesärskolas organisation 

Gymnasiet och gymnasiesärskolan är i samma lokaler tillsammans med 

vuxenutbildning. Det är en relativt liten skola med cirka 350 gymnasieelever. 

Gymnasiesärskolan har en yta där det endast är undervisning för elever som tillhör 

särskolan. Det finns i samma byggnad som särskolan yrkesundervisningslokaler till 

industri-, el- och hantverksprogrammet. I samma byggnad finns även en idrottshall och 

vanliga klassrum. I en byggnad bredvid finns yrkesprogram som vård och omsorgs-, 

barn och fritids-, och handelsprogrammet. Introduktionsprogrammen (IM) och andra 

högskoleförberedande program finns också i denna byggnad. I yrkesprogrammen är det 

ibland endast två och som mest sjutton elever i varje klass. Skolan organiserar 

blockundervisning, som kan förklaras med att exempelvis alla kärnämneskurser som 

matematik 1, engelska 5 och svenska 1 har alla elever samtidigt, vilket program de än 

tillhör. Under dessa lektioner kan olika program vara i samma undervisningsgrupp. IM 

har även undervisning på grundskolenivå samtidigt som exempelvis matematik, svenska 

och engelska på gymnasienivå. De flesta lektioner har långa lektionspass, två timmar 
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och tjugo minuter, med en liten rast. I vissa yrkesprograms kurser är det få elever från 

gymnasiet som exempelvis industri- och handelsprogrammet. Under de yrkeslektioner 

som jag besökte var det endast tre respektive åtta i varje grupp. Det är därför inte 

ovanligt att elever från gymnasie-, och gymnasiesärskolan och även vuxenutbildningen 

tillhör samma grupp i yrkeskurser. Lärarna får därför bedöma eleverna utifrån olika 

kursplaner i samma grupp. Det händer även att elever i särskolan klarar av att uppnå 

betyg i gymnasiekurser. 

Arbetslagen som jag besökte bestod av en blandning av olika lärarkompetenser, 

både yrkeslärare och lärare i allmänna ämnen. Gymnasiesärskolan är ett eget arbetslag 

för sig precis liksom IM och där finns det även specialpedagog i varje arbetslag. 

Industriprogrammet är tillsammans med el- och hantverksprogrammet. 

Handelsprogrammet är tillsammans med barn- och fritidsprogrammet samt med vård- 

och omsorgsprogrammet. 

 

6.1.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i organisationen 

Alla elever upplever att det är skolans organisation som bestämmer om de ska få tillhöra 

olika grupperingar. Flera nämner att det är positivt att det finns så många olika 

möjligheter på gymnasiet som de saknat på grundskolan: 

Att jag få vara med andra grupper och ha idrott, det fick jag 

inte på grundskolan. Det händer lite mer saker här på 

gymnasiet. 

 

Det är någon enstaka elev som tycker att det är komplicerat med nya ämnen och den nya 

skolmiljön.  

Det är helt okej på gymnasiet, förutom att man inte få göra 

som man vill, men det fick jag inte i min gamla skola heller. 

 

Eleverna anser att det är viktigt att det är ordning och reda, men samtidigt vill eleverna 

själv kunna påverka. Den sociala gemenskapen är den faktor som är viktigast för de 

flesta för att de ska trivas. 

Alla i mina grupper här är schyssta och ingen är elak och man 

vänjer sig. Bra när man börjar en ny skola och nya grupper. 
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Att ha tillgång till frihet att kunna vara med andra under raster och äta i matsalen 

tillsammans med de andra eleverna uppskattas. Gymnasiesärskolan har även en 

representant i elevrådet och de intervjuade vill gärna vara med andra elever i 

diskussioner, exempelvis på biblioteket. 

Det är bra att vi kan vara i biblioteket. Där kan man prata med 

människor. 

Jag lär mig mest när jag är ute bland folk. 

Det är bra för de flesta att de inte byter lärare för ofta i samma ämnen och att inte 

grupperna är för stora: 

Det kan vara lite bökigt när man ska byta lärare varenda 

termin nästan. 

De flesta vill att läraren ska veta och ha förståelse för elevernas funktionsnedsättningar.  

Det är bra att dom vet det. (Vill inte säga sin funktionsnedsättning.) 

[Till] exempel på skolan är det bra om rektorn vet. 

 

6.2 Undervisningen 

Undervisningen kan ske i små och stora grupper och ibland enskilt med en lärare. Vilket 

val av arbetsätt som väljs, är upp till läraren själv att välja. Lärarens ledarroll spelar roll 

för hur eleverna ska bli delaktiga i undervisningen och uppfylla kursmålen 

 

6.2.1 Undervisningens organisation 

Under lektioner som besökts har undervisningen sett olika ut. Vid ett tillfälle var det på 

en matematiklektion på grundskolenivå i ett klassrum där det var elever ifrån IM och 

någon elev ifrån Gymnasiesärskolan. I klassrummet var det tio elever och de satt i 

grupper av fyra eller två. På yrkeslektioner jag besökte var undervisningen i 

industrilokalen samt i skolans café. Det var mer praktiskt där det hände saker hela tiden 

och alla verkade veta precis vad de skulle göra. Ett besök gjordes även under en lektion 

i gymnasiesärskolan där nio elever satt runt ett stort bord. Gemensamt för alla lektioner 

var en tydlig start där det presenterades vad som skulle hända och ett tydligt avslut. 

Lärarna var ensamma i undervisningen förutom under lektionen i särskolan, där det var 

två lärare och en assistent. I de praktiska lektionerna var det mycket individanpassat och 

ingen gjorde samma sak. Vid de andra lektionerna var det mycket gruppdiskussioner 

och inte mycket eget arbete under de lektioner som besöktes. 
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6.2.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i undervisningen 

 

Läraren har stor betydelse enligt eleverna. Alla elever upprepar att läraren ska ha bra 

förhållningsätt och vara snäll, schyst och hålla ordning: 

Den ska vara snäll och schyst och inte skrika på några elever 

om den  gör fel eller kommer för sent eller någonting. 

 

Relationen mellan läraren och eleverna är viktig och att läraren har en bra 

ledarskapsförmåga. 

Läraren kan hålla tyst på eleverna också och hålla koll på 

dom. Så att det inte blir rena hönsgården när de går iväg. 

 

Dom visar och hjälper eleverna. 

 

Det finns också elever som inte tycker att alla lärare klarar av att ha struktur och 

ordning. 

Ibland är det jobbigt: Det är när man måste skriva och inte får 

något ordentligt svar. 

 

Är det hög ljudnivå i klassrummet och när läraren inte reagerar, blir 

det svårt att koncentrera sig, anser eleverna. 

 

När det låter mycket och skrik och annat. 

[Det får ] inte vara för kaxigt. [För det är] viktigt att kunna 

samarbeta. 

 

Tydliga instruktioner är viktigt för eleverna. De vill veta vad som förväntas att ske 

under lektionen och vad som krävs i de olika ämnena. En elev uttrycker att på 

grundskolan visste han de olika ämnena, men på gymnasiet är det så många olika kurser 

att han inte riktigt förstår vad som förväntas i dem: 

Jag vet inte riktigt vad jag läser riktigt. Jag har inte riktigt koll. 

 

Relationen och samspelet med lärare är betydelsefullt för att utveckla kunskap. Visar 

inte läraren intresse och kommunicerar med eleverna kan det bli svårt att lära sig nya 

saker.  
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En bra lärare tittar och pratar med eleverna. Jag menar att en 

dålig lärare inte bryr sig heller och ingen lär sig nåt. Inte en 

enda liten ny sak. 

 

Undervisningen behöver vara meningsfull, begriplig och hanterbar anser eleverna. De 

upplever att om de får göra saker de gillar och som intresserar eleven, så blir det oftast 

roligt att lära sig: 

Det är när man jobbar med saker som man älskar att göra, 

som att skriva på datorn. 

Skratta och ha roliga uppgifter i matte och svenska. 

Är man typ engagerad eller nåt, då vet man att det är bra. 

Några elever upplever att undervisningen inte få vara för enkel, utan den måste ge 

möjlighet till att få tänka och gärna verklighetsanknuten: 

Ja, ibland kan det vara lite för svårt, men det ska vara lite 

utmanande. 

Det blir lättare att göra det man gillar. Jo jag kan det jag själv 

varit med på och är inte rädd att ringa någon, det känns mer 

på riktigt då. 

 

6.3 Lärandemiljön 

 

Asp-Onsjö (2006) ser lärandemiljön för inkludering utifrån tre infallsvinklar: rumslig-, 

social-och didaktisk- inkludering. För alla elever är det inte nödvändigt att vara 

inkluderad ur alla infallsvinklarna. Resultatet i lärandemiljön presenteras utifrån de tre 

infallssvinklarna. 

 

6.3.1 Beskrivning av lärandemiljön för eleverna i studien 

Rumslig inkludering: De flesta teoretiska lektionerna är för det mesta i klassens 

hemklassrum, där den största delen av undervisningen är. I klassrummen på 

gymnasiesärskolan är det rymligt och alla hade varsin arbetsplats. De enskilda 

arbetsplatserna är placerade utmed väggen eller fönstren och alla har tillgång till lådor 

och en hylla där de kan förvara sina saker. I mitten är det fyra bord sammansatta med 

plats för tolv personer, där eleverna sitter för det mesta. Det finns också ett litet 

grupprum intill det stora klassrummet. I klassrummet som jag besökte under en 

matematiklektion sitter eleverna fyra i grupp eller i par. Alla i det klassrummet har 

varsin tidskriftssamlare med matematiktillbehör. På skolan finns inget särskilt rum som 

specialpedagogerna använder utan de är i klassrummen eller i grupprum. De elever som 
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är med i studien är olika mycket i olika grupper, som förklarats i metodkapitlet. Under 

de praktiska yrkeslektionerna är eleverna i miljöer som var anpassade till ämnet: I ett 

café och i en industrilokal. 

Social inkludering: Det verkar som alla trivs i grupperna jag besökt. Det finns ingen 

som verkar ensam, men alla pratar inte heller med varandra. Det märks att någon gärna 

vill vara mer själv och frågar läraren om de ska få arbeta själva snart. Det finns under 

matematiklektionen en elev som hela tiden kommenterar eller upprepar vad andra säger. 

Det märks att någon i gruppen irriterar sig på det. Läraren bryter diskussionen och alla 

får istället arbeta individuellt. Det är variation under matematiklektionen med 

diskussioner, det spelas spel och arbetas med individuella uppgifter. Under 

industrilektionen som besökts märks mycket ödmjukhet och hjälpsamhet mellan 

eleverna. Läraren påpekar att det är viktigt att eleverna i gruppen stöttar varandra, som 

inte fungerar i alla grupper. God stämning upplevs mellan eleverna i caféet och där 

fungerar samarbetet bra. Vid mitt sista besök i gymnasiesärskolan är några flickor lite 

fnittriga och när en kille i gruppen sa: - ”lägg av” så respekterades det och det blev 

lugnt. Om mina intryck av den sociala lärandemiljön sammanfattas vill jag använda 

orden: trivsel, delaktighet, ordning och variation. 

Didaktisk inkludering: Under de praktiska yrkeslektionerna är eleverna de som är 

aktivt deltagande, medan läraren stödjer eleverna. Läraren berättade att det finns ett 

schema för hela hösten där en elev i tvåan eller trean har huvudansvaret för caféet en hel 

vecka. Det är tydliga instruktioner i en pärm, vilka uppgifter som ska göras i caféet. 

Eleven som hade huvudansvaret gav de andra två eleverna uppgifter som att koka kaffe, 

fixa frallor med mera. Caféet är öppet en timme på förmiddagen och en timme på 

eftermiddagen där eleverna inte har tillgång till kassapparat utan har praktisk matematik 

med hjälp av huvudräkning och miniräknare. Lärarna i yrkesämnena ser inga bekymmer 

med att eleverna från gymnasiesärskolan bedöms efter andra kursplaner. De uttrycker: 

”de eleverna får i alla fall ett betyg”. De påpekar däremot att elever med andra 

funktionsnedsättningar eller svagbegåvning i gymnasieskolan kan ha mycket svårare att 

uppnå ett betyg. I industrilokalen är det åtta elever, både vuxna och elever från 

gymnasiet och gymnasiesärskolan. Eleverna har individuella uppgifter där läraren 

påpekar att det är viktigt att de få göra allt från början och välja något de vill göra. De 

börjar med att göra ritningar och lär sig sen använda de olika verktygen och maskinerna. 

Gruppen har lektion en heldag och startar på morgonen med att läraren går igenom med 

alla individuellt vad som förväntas och säkerhet. När jag kom efter lunch var alla igång 
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och läraren är tillgänglig hela tiden. Det som märktes tydligt i gruppen är att eleverna 

stöttade och hjälpte varandra. 

 

6.3.2 Elevers syn på möjligheter och hinder i den rumsliga lärandemiljön 

 

De flesta eleverna gillar att få tillhöra en grupp och få vara med andra: 

Nja, det gå bra att vara själv med lärare ändå men gillar mest 

att vara i gruppen 

Det finns några elever som upplever orättvisa i hur de blir erbjudna möjlighet att delta i 

olika grupper. 

De upplever att det är bra att det finns möjligheter att inte bara sitta vid en plats i 

klassrummet: 

Är det mycket tjatigt så kan det vara bra att kunna vara i ett 

litet rum och ifred. 

Endast en elev trivs bäst med att få vara för sig själv och får då möjlighet att emellanåt 

vara ensam i ett grupprum: 

Jag är för det mesta med mig själv. Jag tycker om att få vara själv. 

 

6.3.3 Elevers syn på möjligheter och hinder i den sociala lärandemiljön 

 

Det är viktigt för de flesta att ha en vän i gruppen som de kan lita på.  

[Viktigt att] kunna lita på de som är i gruppen. Exempel min 

vän, som man pratar ut med, som inte säger saker som jag inte 

vill att vännen ska säga till andra. 

 

Det ska vara ett klimat där man kan säga vad man tycker och att det är tillåtet att fråga 

upplever eleverna. Det är däremot en intervjuad elev som är missmodig för att den gör 

fel om och om igen. Det blir alltså inte bättre, trots att andra påstår, att det skulle bli 

mindre fel efteråt. Eleven uttrycker sig enligt följande: 

Ja man brukar säga att man lär sig av att göra fel men det kan 

jag inte göra. Ibland gör jag fel i alla fall. 

 

Det är inte i alla grupper lika bra samarbete mellan eleverna, utan någon upplever att 

inte alla vill arbeta med olika personer, utan vissa arbetar alltid tillsammans. 

Man känner sig lite dyster när man kommer hit. Det är lite 

tråkigt nu. Vi gjorde video och filmer som är kul, det är tråkigt 

när E1 och E2 bara hänger ihop. 

 

Attityden från klasskamrater kan ibland spåra ur uttrycker en elev, men kan se olika ut i 

vilken gruppsammansättning som eleven tillhör: 

Det finns någon som är idiotisk och uppkäftig mot mig hela, 

hela tiden. Det hjälper inte ens om läraren säger till.  
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De skrattar när jag försöker få honom att hålla käften och 

säger något dumt. Då säger han håll käften till mig. 

 

Under en lektion som jag besökte och observerade var samma elev endast med den 

gruppen en lektion i veckan. Jag upplevde inte att det var någon som var kaxig i den 

gruppen och frågade vad som var skillnaden i den gruppen? 

Eleven:Det är väldigt mycket annorlunda. 

Intervjuaren: Vad kan det bero på? 

Eleven:Ingen aning, men dom känner inte mig lika väl. 

 

Det finns också någon enstaka elev som inte gillar den sociala gemenskapen: 

Jag gillar att vara själv och inte för stora grupper och gärna 

med en assistent. 

 

6.3.4 Elevers syn på möjligheter och hinder i den didaktiska lärandemiljön 

 

Hur läraren individualiserar upplever alla har betydelse för att känna meningsfullhet: 

Att ha folk som hjälper till och få uppgifter jag klarar. 

 

Läraren måste ha förståelse och kunskap om att eleverna lär sig på olika sätt och hur de 

kan anpassa för att eleven ska lyckas: 

Hur svårt en elev kan ha att tänka, när det är så här stökigt 

överallt. Att förstå hur de kan underlätta 

 

Det är viktigt för eleverna att få uppgifter de känner att de klarar av 

och få använda konkreta och verklighetsanknutna uppgifter: 

Det är lättare grejor som jag klarar av. 

Att tänka mer enkelt. Ibland är det konstiga frågor och man 

inte fattar någonting. 

 

Tydlig struktur och veta vad som händer upplever de flesta som 

fördelaktigt:  

Ibland kan det bli lättare att veta vad som händer. Jag har 

schema på morgonen, i gympapåsen och tider och så. 

 



  
 

29 

Det är bra att få veta hur lektionen ska vara och vad som förväntas av eleverna under 

lektionen och att det är respekt för varandras olika åsikter i gruppen: 

 
Jag vet tydligt vad jag ska lära mig. De jag trivs med är 

trevliga.  Man får tycka olika och respekterar vad de andra 

säger.  

 

Eftersom gymnasiet inte direkt har en lärandemiljö där eleven går till en speciallärare 

blev det några elever som gärna berättade om sin tid på högstadiet. De reflekterade hur 

de ser tillbaka på det specialpedagogiska stödet de fick och hur de skulle vilja att det 

skulle vara nu i efterhand, när de har nya erfarenheter ifrån gymnasiet: 

På högstadiet hos speciallärare fick jag gå och lära mig lite. 

Ibland var det några till där inne och ibland själv. Hon kom 

aldrig till klassen. Det hade varit mycket bättre. Redan från 

första början hängde jag ju inte med... Det hade gått mycket 

bättre om jag fått vara med gruppen och lättare grejor. 

  

Hon i citatet är specialläraren som eleven hade mycket undervisning med under 

grundskolan. Insikten att inte hänga med i undervisningen upptäcktes tidigt hos eleven, 

men undervisningen anpassades inte på gruppnivå. En liknande förklaring gav en annan 

elev. 

I tvåan skulle man alltid gå upp till en extra lärare, och då 

lärde man sig inte, och fick inte vara med sin grupp. Då blev 

det sämre. 
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7 Analys 

I analysavsnittet kommer resultatet tolkas utifrån syftet och frågeställning, om vad som 

påverkar elever med funktionsnedsättning möjlighet att lyckas i en inkluderad 

undervisning. Vilka möjligheter och hinder upplever elever med funktionsnedsättning i 

gymnasieskolan och hur organiseras undervisningen för dessa elever? Analysen är 

uppdelad utifrån vilka insatser och stöd på organisation-, grupp- och individnivå som 

resultatet visar och hur det tolkas utifrån den teoretiskabakgrunden och referensramen. 

 

7.1 Insatser och stöd på organisationsnivå 

 

I resultatet framgår att organisationen tillsammans med arbetslagen i studien ger 

möjlighet till att utforma stöd och insatser inom den ordinarie inkluderade 

undervisningen. Detta överensstämmer med Perssons (2008) tankar om att 

individualisera i bra utbildningsmiljöer i stället för att se individens avvikelser. Det 

specialpedagogiska ansvaret organiseras utifrån ett relationellt perspektiv (Persson, 

1998). Resultatet visar att arbetslag och lärare med stöd från organisationen och rektor, 

organiserar så att elever med funktionsnedsättning har möjlighet att inkluderas, i 

ordinarie verksamhet. Eleverna upplever att det är skolans organisation som bestämmer 

om de ska få tillhöra olika grupper. Det är positivt att det finns så många olika 

möjligheter på gymnasiet framgår av elevintervjuerna. 

Jacobsson & Nilsson (2011) påpekar att det är ekonomiska och politiska beslut i 

kommunerna som påverkar om elever med funktionsnedsättning ska få möjlighet till 

inkluderad utbildning. Det framkommer i resultatet en positiv inställning till 

undervisningen i små grupper, mellan de olika skolformerna. Undervisningen i 

yrkeskurserna är samtidigt ekonomiskt besparande, men ger också möjlighet till 

inkludering mellan de olika skolformerna. Assarsson (2007) påpekar att konkurrens och 

frihet att välja skola och ekonomiska resurser blir ett problem för en likvärdig skola. 

Resultatet visar däremot att det blir positivt för de funktionsnedsatta eleverna, eftersom 

de får möjlighet att inkluderas med andra skolformer. 

Utbildningar ska följa, enligt skollagen, de grundläggande demokratiska och 

mänskliga rättigheterna samt diskrimineringslagen. Likabehandling och diskriminering 

är de centrala begreppen i lagen och elever med funktionsnedsättning ska inte 

diskrimineras. Resultatet visar att eleverna upplever vissa möjligheter till att kunna 

påverka och vara delaktiga. Den sociala gemenskapen är den faktor som är viktigast för 

de flesta, för att de inte ska diskrimineras. Eleverna är i gemensamma lokaler under 
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raster och äter i matsalen tillsammans med andra elever. Gymnasiesärskolan har även en 

representant i elevrådet och det upplevs positivt att få vara med andra elever, i olika 

diskussioner och sammanhang. 

Karlsudd (2011) beskriver att om en inkluderad verksamhet ska kunna vara 

möjlig, så krävs en organisation med samsyn. Eleverna upplever att det är bra att 

undervisningen organiseras i mindre grupper och att det finns möjlighet till stöd även 

enskilt. Det upplevs inte positivt med lärarbyten. Resultatet visar att arbetslagen består 

av olika lärarkompetenser i samma arbetslag och de olika arbetslagen samarbetar, vilket 

enligt Karlsudd (2011) ger möjlighet till en samsyn. 

Fungerande rutiner och ett tätt samarbete ger möjlighet till att specialpedagogiska 

åtgärder kan planeras och genomförs, inom den ordinarie verksamheten, enligt 

resultatet. Hur det specialpedagogiska stödet organiseras har stor betydelse för de elever 

som är i behov av särskilt stöd, enligt Nilholm (2007). 

 

7.2 Insatser och stöd på gruppnivå 

 

I en inkluderad verksamhet är elevers olikheter naturligt (Karlsudd, 2011). Grupperna 

på skolan visar i resultatet att de organiseras så att eleverna inte bara är med sin egen 

klass. De är vana att inte alltid tillhöra samma grupp, utan gruppsammansättningar kan 

se olika ut. Detta kan tolkas som en förklaring till att eleverna inte direkt tänker att de 

tillhör olika skolformer, utan upplever det naturligt. Detta överenstämmer med vad en 

inkluderad verksamhet behöver, enligt Karlsudd (2011). 

Läraren har stor betydelse enligt eleverna och detta överensstämmer med 

Thornbergs (2006) beskrivning av olika ledarstilars betydelse för grupper. Alla elever 

anser att läraren ska ha bra förhållningsätt, vara snäll och hålla ordning. Tydliga 

instruktioner är viktigt för eleverna, de vill veta vad som förväntas ske under lektionen 

och vad som krävs i de olika ämnena. Resultatet överensstämmer med vad Jenner 

(2004) anser vara nödvändiga förutsättningar för att lyckas, där läraren är en positiv 

förebild som ger socialt stöd, kontinuitet och förmedlar hopp. Resultatet visar att 

eleverna inte alltid tycker att deras lärare har dessa förutsättningar, medan Jenner 

beskriver att det har stor betydelse vilka förväntningar och vilken slags pedagogik 

eleverna möter, för att de ska lyckas. Relationen mellan läraren och eleverna är viktig 

enligt resultatet, för att utveckla kunskap. Resultatet visar att om inte läraren visar 

intresse och inte kommunicerar med eleverna blir det svårt att lära sig nya saker.  
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Vygotskij (2001) betonar att miljön och det sociala sammanhanget har betydelse för att 

utveckla kunskap. Resultatet visar att eleverna tycker att det är roligare att lära sig det 

som intresserar eleven. De vill ha verklighetsanknutna uppgifter som de har intresse för. 

För att kunskapsutveckling ska kunna ske, gäller det att skapa lärprocesser i vardagen 

som är meningsskapande och förståelsefördjupande (Berg & Scherp, 2003). 

Alexandersson (2009) beskriver att samhörighet och samarbete med jämnåriga 

kamrater, där eleverna respekterar och utvecklar förståelse för varandras olikheter, är 

viktigt för kunskapsutveckling i en inkluderad verksamhet. Det framgår även i resultatet 

att eleverna anser att det är viktigt att samhörighet med kamrater fungerar för att de ska 

trivas och få lust att lära. Även yrkeslärarna påpekar att förståelsen för varandra i 

gruppen har betydelse för kunskapsutvecklingen. Skillnaden mot Alexandersson (2009) 

är att grupperna i resultatet inte alltid består av jämnåriga. 

Hur lärandemiljön för eleven blir handlar om skolverksamhetens syn på 

specialpedagogiken ur ett kategoriskt eller relationellt perspektiv (Persson, 1998). 

Eftersom grupper organiseras i lärmiljöer som passar olika individer är elevens 

funktionsnedsättning inte avgörande ur ett relationellt perspektiv. I resultatet 

framkommer en viss avundsjuka mellan eleverna, angående vilka inkluderade grupper 

de funktionsnedsatta eleverna tillhör. Någon elev är med i andra grupper vid endast ett 

tillfälle varje vecka, medan någon annan elev är med andra grupper vid ett flertal 

tillfällen. Det kan ifrågasättas om det kan bero på en kategorisk syn i vissa grupper, där 

eleven med svårigheter ses som ett problem, istället för att läraren kan planera 

undervisningen så att lärmiljön passar för olikheter i gruppen. 

 

7.3 Insatser och stöd på individnivå 

 

Asp-Onsjö (2006) ser lärandemiljön för inkludering utifrån tre infallsvinklar: rumslig, 

social och didaktisk. För alla elever är det inte nödvändigt att vara inkluderad ur alla 

infallsvinklarna. Resultatet visar att någon elev trivs bra med att det finns möjlighet till 

att emellanåt få vara i ett eget rum, under lektionerna. De flesta anser däremot att de 

själva utvecklar mer kunskap, när de är tillsammans med andra, vilket överensstämmer 

med Vygotskijs (2001) pedagogiska syn. Antonovsky (2005) teori om känslan av 

sammanhang, där det som händer är begripligt, hanterbart och meningsfullt är en stor 

del i resultatet. Resultatet visar att alla elever och även lärarna vill att skolans 

undervisning ska vara meningsfull och verklighetsanknuten så att det blir intressant. 

Resultatet visar också att lärare som tar tillvara på elevernas intressen och erfarenheter 
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är de lärare som skapar bra lärandemiljö för kunskapsutveckling, enligt eleverna. Denna 

pedagogiska inställning överensstämmer med Deweys (1997) problemlösningsteori som 

handlar om att vi lär oss utifrån det vi gör och upplever meningsfullhet utifrån 

erfarenheter. Resultatet visar att det har stor betydelse hur läraren individualiserar. 

Läraren måste ha förståelse och kunskap om att eleverna lär sig på olika sätt och hur de 

kan anpassa för att eleven ska lyckas. Några elever upplever att undervisningen inte får 

vara för enkel, utan den måste ge möjlighet till att få tänka. Detta överensstämmer med 

Antonovskys (2005) tankar om att bygga på det positiva, istället för det negativa. Vi har 

ett behov av att känna mening i sammanhangen för att kunna engagera oss och på så vis 

få motivation och känna välbefinnande. Eleverna i resultatet är själv medvetna om att de 

ibland behöver längre tid, behöver mer förklaringar, eller få hjälp att tänka mer enkelt. 

De upplever däremot att detta blir ett hinder när lärare inte anpassar undervisningen till 

individen på gruppnivå. Enligt Persson (1998) är förmågan att anpassa undervisning och 

stoff till skilda förutsättningar ur ett relationellt perspektiv nödvändigt för inkludering. 

Samarbete mellan elev, föräldrar, lärare, speciallärare, resurspedagoger och rektor 

har betydelse för en fungerande inkluderad undervisning (Alexandersson, 2009). Det 

framgår inte av resultatet hur samarbetet fungerar mellan dessa. 
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8 Diskussion 
Innehållet i diskussionsavsnittet består av reflektion kring studiens metod, följt av en 

diskussion om det analyserade resultatet. Avsnittet avslutas med en avslutande 

reflektion där även förslag på framtida forskning tas upp. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Att basera det självständiga arbetet med en kvalitativ ansats och som en fallstudie med 

en hermeneutisk utgångspunkt, har varit givande. Ett förhållandevis stort material har 

kunnat samlas in genom semistrukturerade intervjuer. Observationer och samtal har 

varit nödvändiga för att kunna beskriva organisationen. Det har däremot varit 

tidskrävande att besöka gymnasiet vid ett flertal tillfällen. 

Intervjuerna genomfördes på utvald plats under elevernas lektion eller i anslutning 

till lektionen. Detta medförde att sex av tio tillfrågade elever valde att medverka vid 

intervjuerna. Det var fördelaktigt att eleverna själv fick möjlighet att göra valet att 

medverka, eftersom alla eleverna var äldre än femton år. Hade eleverna behövt stanna 

kvar efter skoltid är det inte alls säkert att så många deltagit. Valet av enskilda intervjuer 

var fördelaktigt, eftersom alla fick komma till tals. Intervjuguiden var ett stöd och 

intervjuerna blev semistrukturerade med följdfrågor. Vid någon intervju ville deltagaren 

berätta om oväsentliga saker som inte handlade om undersökningen. Det var 

fördelaktigt vid det tillfället att ha tillgång till intervjuguiden, för att snabbt komma 

tillbaks till relevanta frågor. Alla intervjuer spelades in, vilket var nödvändigt för att 

kunna få med allt som respondenten delgav. Det var en elev, som ville lyssna efter 

intervjun, vilket eleven gärna fick. Innan intervjuerna deltog jag vid ett föräldramöte 

och presenterade mitt syfte med det självständiga arbetet. Innan intervjuerna träffade jag 

även eleverna och skickade ett missivbrev hem till tio elevers vårdnadshavare. 

Elevernas lärare gav förslag vilka elever de ansåg passande till studien. Det kan 

diskuteras i efterhand om missivbrevet kunde formulerats annorlunda för att få det mer 

enkelt och tydligt. Det var två positiva vårdnadshavare som ringde mig och bekräftade 

att deras barn gärna ville vara med. 

Observationerna har varit nödvändiga för att få en bild av hur organisationen 

fungerar. Lärare och rektor har stöttat mig positivt i genomförandet av intervjuer och 

besök på lektioner och i arbetslag. De har organiserat vilka lektioner jag kan besöka, 

gett förslag på medverkande elever, stått ut med frågor under besöken och kontinuerlig 

telefonkontakt. Det kan ifrågasättas om det positiva bemötandet jag fått också kan 

påverka mitt resultat. 
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8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att det är möjligt att samverka mellan gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan om verksamheten organiseras ur ett relationellt perspektiv. Persson 

(2008) påtalar att skolans pedagogiska och specialpedagogiska verksamhet bör ha ett 

relationellt perspektiv om det ska bildas en helhet, vilken i sin tur genomsyrar den 

pedagogiska verksamheten. Eftersom endast en del av gymnasie- och 

gymnasiesärskolan är med i studien, är det svårt att veta om det genomsyrar hela 

skolans pedagogiska syn. I studien framgår ett bra samarbete mellan arbetslagen där det 

inte är ekonomiskt hållbart att anordna för små grupper. Detta visar sig ha en fördel för 

de funktionsnedsatta eleverna på gymnasiet. Organisationen är tvungen att tänka 

ekonomiskt besparande, men fördelen blir en mer inkluderad verksamhet. Det finns inga 

särskilda lokaler där specialundervisning sker på skolan. Gymnasiesärskolans elever har 

möjlighet till undervisning i gymnasiets lokaler, men det kan ifrågasättas varför inte 

andra elever på skolan utnyttjar gymnasiesärskolans lokaler. 

Det självständiga arbetet handlar om att beskriva vad som påverkar elevers med 

funktionsnedsättning möjlighet att lyckas i en inkluderad undervisning. Det går inte 

urskilja i resultatet specifika egenskaper som upplevs bara under inkluderade lektioner, 

mellan skolformerna. Det som framgår i resultatet är vad som allmänt kännetecknar och 

stödjer eleverna i undervisning och lärandemiljön. Resultatet fokuserar mest på 

möjligheter istället för hinder. De flesta eleverna upplever att läraren har stor betydelse 

om de får stöd, både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Eleverna anser att det 

ska vara en bra lärare som kan, hålla ordning, kommunicera med eleverna, ge dem 

relevanta uppgifter som de klarar av, det ska vara meningsfullt och utmanande. Det 

framgår däremot inte hur många av deras lärare som uppfyller kraven. Resultatet visar 

att möjligheten till den sociala gemenskapen har stor betydelse för eleverna. Eleverna 

vill ha möjlighet att få vara tillsammans med andra och få tillhöra olika 

gruppsammansättningar över skolformerna. Det framkommer av resultatet att vissa 

elever har större möjligheter till inkludering än andra, vilket kan ifrågasättas. En 

förklaring kan vara att alla lärare och undervisningsgrupper inte har tillräckligt med 

specialpedagogisk kompetens för en inkluderad verksamhet. Soriano (2008) påpekar att 

lärares kompetens är viktig för de funktionsnedsatta eleverna. Det skulle kunna vara 

specialpedagogens eller speciallärarens arbetsuppgift att handleda personal och elever 

till ett mer specialpedagogiskt relationellt synsätt, så att fler elever kunde vara 

inkluderade även i andra grupper. Känslan finns att de lärare som accepterar elevers 
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olikheter, är de lärare som välkomnar eleverna i olika grupper. Dessa lärare är positiva 

till de funktionsnedsatta eleverna och ser elevens möjlighet istället för hinder. 

Lämplighet av teori kan diskuteras och valet av teoretisk referensram. Valet blev 

ett fokus riktat mot Perssons (1998) modell av ett relationellt kontra ett kategoriskt 

perspektiv. Detta val gjordes för att jag anser det svarar mot studiens syfte och 

frågeställning, när det gäller specialpedagogiskt stöd. Modellen var en utgångspunkt 

både i resultatet och i analysen. Allt stoff i den teoretiska bakgrunden används inte i 

analysen av resultatet. Däremot anser jag att väsentliga begrepp och förklaring av 

skolverksamheten var ett måste, för att få förståelse och en helhet i det självständiga 

arbetet. 

 

8.3 Avslutande reflektion 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka insatser och vilket stöd på individ-, grupp- 

och organisationsnivå som påverkar elever med funktionsnedsättning. Soriano (2008) 

påpekar att ungdomar vill ha tillräckligt stöd, resurser och utbildade lärare. Lärare ska 

vara motiverande, ha kunskap och förståelse för behoven, vara välutbildade, samarbeta 

och föra dialog med elever genom skolgången. Dessa tankar överensstämmer med 

elevernas beskrivning av vilket stöd som hjälper dem att trivas och lyckas i skolan. 

Det kan ifrågasättas om förändringar till separata läroplaner leder till en mer 

inkluderad gymnasieskola i alla kommuner. I studien visade det sig att det fanns 

samarbete trots olika läroplaner, däremot är det tveksamt om andra kommuner och 

gymnasier ser samma möjlighet. I Salamancadeklarationen (1994) fastställdes begreppet 

inkludering, där synsättet bör vara att skolan ska förändras så att den passar alla elever. 

Alla elever har rätt till undervisning tillsammans i samma skola och skollagen påpekar 

också att verksamheten ska organiseras tillsammans. I denna studie organiseras 

inkludering, men fortfarande kan det ifrågasättas varför Sverige tjugo år efter 

Salamancadeklarationen väljer att bevara skolformen särskola. Kommer det någonsin 

finnas möjlighet till en skola för alla? Detta förutsätter att skolan är optimal för alla 

elever. 

Frithiof (2007) påpekar att det kan se olika ut hur individer upplever sin möjlighet 

i samhället, beroende på vilken funktionsnedsättning eleven har, eller vilken kommun 

de bor i eller vilken skola de tillhör. Det vore intressant att i framtida forskning 

undersöka skillnaden mellan kommuner och skolor som erbjuder möjligheten till 

inkluderande undervisning för de funktionsnedsatta eleverna. Kan det finnas andra 
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möjligheter att kunna organisera det specialpedagogiska stödet? Är det skolor som 

överhuvudtaget inte alls erbjuder inkluderad undervisning? Vilka politiska möjligheter 

och hinder kan påverka de funktionsnedsatta eleverna? 

Denna studie har varit intressant, där jag fått möjlighet att få träffa härliga 

ungdomar och deras positiva lärare. Det jag tar med till min framtida roll som 

speciallärare är att lyssna till eleverna och deras erfarenheter. Min roll som speciallärare 

är att eleverna ska få en känsla av att de kan, de vill och att de vågar! 
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 

Intervjuguide: 

Gruppens betydelse 

1. Vad är viktigt för att du ska trivas i gruppen? 

2. Vilken betydelse har storleken på gruppen?  

3. Vilken betydelse har vilka som tillhör gruppen? 

Lektionen 

4 Kan du beskriva ett bra grupprum? 

Följdfrågor: Möbleringens betydelse? Vilken plats du sitter på? Finns det något 

som kan störa? Finns det något annat som är bra i ett grupprum? 

5 Kan du beskriva hur en bra lärare är för att du ska trivas i gruppen? 

Följdfrågor: Kan du beskriva? Förklara vad läraren gör bra? 

 

Inkludering/Exkludering 

6 Har du blivit uttagen från din egen klass för enskilt arbete?  

Följdfråga: Vad gillar du det? Kan du förklara varför det är bra/dåligt? 

7 Är det viktigt för dig att få vara med din klass?  

Följdfråga: Kan du förklara på vilket vis? 

8 Vad gillar du på din skola när du är med i gruppen? 

/ Vad gillar du inte 

9 Var gillar du när du är själv med specialläraren/Assistent? 

/Vad gillar du inte? 
 

Förtydligande
 
frågor som kan vara ett stöd under alla frågor: Kan du beskriva? Hur 

tänker du? Kan du förklara mer? 
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Bilaga B Missivbrev 
Hej! 

 

Jag heter Helena Lundstedt och är gymnasielärare i matematik och idrott och hälsa. 

Parallellt med mitt arbete läser jag till speciallärare i Växjö på Linnéuniversitetet och 

ska i höst skriva mitt examensarbete. Mitt intresseområde är elever med 

funktionsnedsättning. Mitt syfte är att beskriva hur elever med funktionsnedsättning i 

gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan upplever inkluderande 

undervisningsmöjligheter och hinder.  

Frågeställningen är:  

 Vilka möjligheter och hinder upplever elever med funktionsnedsättning i 

en inkluderad undervisning i sin organisation?  

Undersökningen kommer att göras genom intervjuer med elever och genom att jag 

deltar som observatör vid lektionstillfällen. Vid skolstartens föräldramöte presenterade 

jag min tanke med mitt examensarbete och mötte positiva föräldrar.  

 

Kraven jag anser är viktigt för att få vara med i studien är att det finns samarbete med 

Gymnasiesärskolans Nationella Program och Gymnasieskolan. Jag riktar in mig på 

enbart de elever som läser och bedöms utifrån både gymnasiesärskolans och 

gymnasieskolans kursplaner. Det måste därför finnas samarbete mellan 

gymnasiesärskolans nationella program och gymnasieskolan och eleverna ska alltså 

tillhöra en sådan undervisningsgrupp.  
 

Jag har tillsammans med rektor och lärare fått hjälp att välja ut elever som kan tänkas 

vara delaktiga i min studie och presenterat mig för ett tiotal elever när jag besökt deras 

lektion. Två av dessa elever var mycket positiva att vara med, medan någon annan var 

tveksam. Detta brev skickas hem till er för att ert barn är föreslagna till studien Jag vill 

också förklara för eleven och vårdnadshavare att dessa etiska principer kommer 

tillämpas: 

 Informationskravet innebär att de medverkande förstår innehållet och 

deras uppgift i studien och att de har rätt att närsomhelst avbryta sin medverkan.  

 Samtyckeskravet innebär att eleven själv har rätt att bestämma om de vill 

medverka. De som kommer medverka i denna studie är över 15 år och därför 

krävs inte att vårdnadshavare behöver godkänna medverkan. Däremot 

förespråkas att eleven får skriftlig information, även om det inte ska ses som 

något avtal. 

 Konfidentialitetskravet handlar om att ingen personlig information som 

identifierar eleverna i undersökningen redovisas.  

 Nyttjandekravet handlar om att insamlat material endast får användas till 

denna studie.  

Anonymiteten kommer att skyddas på ditt barn och det är alltså helt frivilligt att delta 

eller inte. Intervjuerna kommer att genomföras i slutet av oktober och början av 

november. 

Jag vill gärna att du diskuterar med ditt barn om de vill vara med på intervju eller inte.  

Om det är något ni undrar över är ni välkomna att maila eller ringa mig: 

Helena Lundstedt mailadress Mobil: XXX 

Ansvarig handledare för denna studie är:  

Universitetslektor Elisabet Frithiof tel. XXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Helena Lundstedt 

mailto:hl222fm@student.lnu.se

