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Titel 
Inkludering av elever med utvecklingsstörning i grundskolan –  

Pedagogers erfarenheter 

 

English title 
Inclusion of Students with Learning Disabilities in Elementary School - 
Educators Experiences 

 

 

Abstrakt 
Vår erfarenhet är att skolan i Sverige har en tendens att sortera ut elever när problem 

uppstår, snarare än att titta på hur undervisningen organiseras och hur resurser fördelas. 

Skolan behöver ta ett helhetsgrepp på organisation, resurs och miljö så det kan bli en 

skola för alla.  

 

Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om och söka möjligheter för inkludering i 

grundskolan av elever med utvecklingsstörning, genom att undersöka hur pedagogers 

syn på detta är i deras arbete och hur de arbetar med elever som läser efter 

grundsärskolans mål i grundskolan. 

 

När det förs diskussioner kring En skola för alla ute på våra skolor kan man se en 

tendens att både lärare och rektorer är obekanta med många av de statliga 

styrdokumenten som reglerar rätten till undervisningen. 

Vår teoretiska grund vilar på Dewey, Goffman, Hattie, Skrtic och Vygotskij. Med stöd 

av deras teorier har vi undersökt hur elever, utvecklas genom undervisning i sociala 

sammanhang. Vår undersökning innehåller en kvalitativ metod i form av en webbenkät. 

Respondenterna är pedagoger som arbetar med elever som läser efter grundsärskolans 

mål och är inkluderade eller delvis integrerade i grundskolan. Resultatet visar att elever 

gynnas av att inkluderas och att det är viktigt att säkerställa kvalitet genom att öka 

kunskapen på skolorna kring utvecklingsstörning. Men även att hitta tid för samarbete 

och reflektion.  
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1. Inledning 
 

Vår erfarenhet är att skolan i Sverige har en tendens att sortera ut elever när problem 

uppstår, snarare än att titta på hur undervisningen organiseras och hur resurser fördelas. 

Skolan behöver ta ett helhetsgrepp på organisation, resurser och miljö så det kan bli en 

skola för alla. 

 

Efter två års studier på speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning, har 

vårt intresse för inkluderingsfrågor och begreppet inkludering ökat. Inkludering eller 

integrering är ett begrepp som behöver klargöras och fördjupas på organisations-, 

grupp- och individnivå. Karlsudd (2002) beskriver att när personal på skolan får en 

gemensam referensram kring begreppet integrering underlättar det att värdera 

verksamheten och stärka arbetet med detta. Under vår utbildning har vi börjat reflektera 

över det vi ser, hör och läser vad gäller inkludering av elever med utvecklingsstörning i 

grundskolan. Vår reflektion är att elever som är i behov av särskilt stöd sorteras till 

särskilda undervisningsgrupper och särskilda lösningar. Problemet hamnar på det sättet 

hos den enskilda eleven istället för att skolan tittar på hur organisationen ser ut och om 

den kan förändras till hjälp för eleven.  

  

När det förs diskussioner kring En skola för alla ute på våra skolor kan man se en 

tendens enligt Gadler (2011) att både lärare och rektorer är obekanta med många av de 

statliga styrdokumenten (Svenska Unescorådet, 2006, SFS 2010:800) som reglerar 

rätten till undervisning. Skoldebatten om En skola för alla har pågått sedan 1980 års 

läroplan infördes (Persson, 2007) och flera rapporter har skrivits (Skolverket, 1999, 

2009a, 2010; SOU 2010:95). Gadler (2011) menar att det är en diskrepans mellan det 

som står i styrdokument och det som sker ute på skolorna för att möjliggöra utbildning 

för alla i En skola för alla. Vi tolkar vårt uppdrag som speciallärare, att pedagoger inom 

grundsärskolan ska skapa möjligheter för didaktisk inkludering tillsammans med 

grundskollärare (Asp-Onsjö, 2010). Vår erfarenhet av arbete inom grundsärskolan under 

många år är att inkludering fungerar i vissa fall, men många gånger fungerar den inte 

som det beskrivs i styrdokument, konventioner eller deklarationer, och kan då inte 

kallas inkludering. Att som elev med utvecklingsstörning tillbringa vissa lektioner i 

grundskolan för att ex. föräldrar yrkat på det med en pedagog som inte tror på att det 

kan fungera, kan inte gynna någon. Å andra sidan kan eleven mötas av positiva 

pedagoger som vill få det att fungera och planerar lektionerna utifrån den enskilda 

elevens behov med kunskap om styrdokument, konventioner och deklarationer kan det 

vara en början på en inkludering. 

Begreppet inkludering betyder att människor ingår i ett sammanhang på lika villkor. De 

olikheter som finns mellan människor accepteras och bidrar till utvecklingen hos alla. 

De lär sig fungera tillsammans och ta tillvara varandras olikheter och det blir en grund 

för hur de kan utveckla gemenskap i det sociala samhällslivet (Haug, 1998). I 

professionen som speciallärare ska vi medverka till att finna och utveckla olika 

arbetssätt med ett inkluderande synsätt utifrån de styrdokument och deklarationer som 

gäller. 

I svensk skola läser elever efter olika läroplaner, för grundsärskola och grundskola 

(SKOLFS, 2010). Enligt vår mening ska det inte vara olika läroplaner och olika skolor, 

utan alla elever ska kunna gå i en skola oavsett vilka behov de har. Under vår utbildning 

har vi arbetat med FN-konventionen om mänskliga rättigheter kring utbildningsfrågor 

(Regeringskansliet, 2008). Syftet med konventionen är att stärka skyddet av de 
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mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, där gruppen med 

utvecklingsstörning ingår. Den listar nödvändiga åtgärder för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta del av medborgerliga och politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter. Konventionen ska skapa internationella regler för 

personer med funktionsnedsättning, vad gäller delaktighet och jämlikhet. Avsikten är att 

undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta sina mänskliga 

rättigheter. Den stat som har skrivit på konventionen, ska se till att utbildning för 

personer med funktionsnedsättning möjliggörs. 

Vi upplever i vår dagliga verksamhet i grundsärskolan, att eleverna inte har den 

delaktighet och aktiva deltagande som beskrivs och avses i gällande styrdokument. Som 

speciallärare är det viktigt att ha kunskap om de dokument t.ex. skollagen (SFS, 

2010:800) som styr och ta del av aktuell forskning för att styra och påverka riktningen 

mot en ökad delaktighet för elever med funktionsnedsättning. Det kan finnas en 

spänning mellan vad som står i lagar och konventioner och hur det ser ut på den praktik 

där eleverna befinner sig.  Vi vill i detta arbete, finna och sammanställa goda exempel 

och öka kunskapen där lärare har funnit och organiserat elevernas undervisning på ett 

inkluderande sätt. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med att utifrån Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) och skollagen (SFS, 2010:800) beskriva vad styrdokumenten säger om hur 

utbildning ska organiseras för elever med funktionsnedsättning, där vi nu kommer att 

fokusera på utvecklingsstörning.  

  

2.1 Utbildning 

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som tror på och deklarerar 

att varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, ska 

utbildningssystemen utformas på ett sådant sätt att mångfalden av dessa egenskaper och 

behov tillvaratas. Elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor som 

arbetar efter en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose deras 

behov. 

I skollagen (2010:800, 3kap 3§) kan man läsa att elever ska få den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina 

förutsättningar kunna utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Om 

eleven inte bedöms att nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en 

utvecklingsstörning, ska de tas emot i grundsärskolan.  

           2 § Grundsärskolan ska ge elever med 

utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 

som ger kunskaper och värden och utvecklar 

elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (SFS 2010:800, 11 kap 

2§). 

 

2.2 Grundsärskola 

En grundtanke med grundskolans genomförande var att ge alla barn samma möjligheter 

till utbildning (Isaksson, 2009). Han menade att det skedde en organisatorisk 

differentiering som motverkade att elever kallades för handikappade och placerades i 

olika specialklasser. När elever som tidigare fått sin undervisning utanför det reguljära 

utbildningssystemet skulle omfattas av grundskolan ökade behovet av stöd dramatiskt, 

främst i form av specialundervisning. När man talar om elever i behov av särskilt stöd 

finns det ofta en medicinsk förklaring eller diagnos. Det bidrar till att legitimera behovet 

av stödinsatser från skolans sida. Under 1990- talet skedde stora ekonomiska 

nedskärningar inom skolan och kommunerna implementerade ett 

resursfördelningssystem som ökar betydelsen av diagnoser för att ge motiv för och 

garantera stödåtgärder. Det uppstår en konkurrens om resurser och det innebär en ökad 

identifiering av elever i behov av särskilt stöd. I arbetet med att identifiera och definiera 

elever i behov av särskilt stöd uppstår det frågeställningar kring normalitet och 

avvikelse. Enligt Isaksson (a.a.) har skolan i alla tider haft en diskurs kring detta. Skolan 

har kunskaps- och färdighetsmål, men även fostransmål. Dessa mål ska fostra eleverna 
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till goda samhällsmedborgare. För att få särskilt stöd i skolan krävs att eleven definieras 

och kategoriseras med att de har skolsvårigheter. Centralt i arbetet med att identifiera 

vilka elever som är avvikande och i behov av stödåtgärder finns ett synsätt angående 

skolsvårigheter som styr skolan och skolpolitiken. Traditionellt har skolsvårigheterna 

setts som ett tillkortakommande hos eleven. Motpolen till detta synsätt är att 

svårigheterna uppstår i mötet mellan individ och omgivningen. Dessa synsätt är viktiga 

att vara medveten om när beslut fattas kring vilka insatser som ska erbjudas eleven. 

Carlbeckskommittén tillsattes av Sveriges regering 2001, med uppdrag att se över 

utbildningen för elever med utvecklingsstörning utifrån visionen om en skola för alla. 

Skolans uppdrag är tydligt, alla människor ska ha samma rätt till en likvärdig utbildning 

med en gemensam värdegrund. Trots detta visade Carlbeckskommitténs utredning 

(2004) att det fanns brister i organisation, övergripande planering och så stora olikheter 

mellan kommuner och skolor att likvärdigheten kunde vara hotad. För att försäkra sig 

att människor med funktionshinder är delaktiga och jämlika anslöt sig Sverige till FN-

konventionen (Regeringskansliet, 2008).  Målet med Carlbeckskommitténs utredning 

(2004) var att bygga ett integrerat samhälle och en skolundervisning för alla. Skolans 

uppdrag var tydligt, alla människors rätt till en likvärdig utbildning med en gemensam 

värdegrund. Carlbeckskommittén (a.a.) tog ställning för inkludering och samverkan, 

men ville samtidigt poängtera att det kan finnas exkluderingstendenser också i mer 

sammanhållna verksamhetsformer. För att motverka exkludering fick de pedagogiska 

forskarna och pedagogiska praktikerna ett ansvar att utveckla diskursen om det 

annorlunda barnet, där man i det pedagogiska arbetet lär om barnets möjligheter som 

utgångspunkt. Carlbeckskommittén (a.a.) betonade vikten av en sammanhållen skola 

där barn och ungdomar ges möjlighet att mötas och utveckla sin förståelse för och 

tolerans mot olikheter. Därför skulle elever med olika funktionsnedsättningar i så stor 

utsträckning som möjligt undervisas tillsammans med övriga elever. För att inkludering 

och samverkan ska fungera, betonade kommittén att det ställs krav på genomtänkta 

strategier för organisation, undervisning, resurser och resursfördelning samt på 

personalens kompetens. Framförallt krävs en pedagogisk ledning som på ett medvetet 

och insiktsfullt sätt arbetar för att stärka inkludering. Carlbeckskommittén (a.a.) 

framhöll att det krävs förändringar i såväl grundskolan som i grundsärskolan för att i 

framtiden ha möjlighet att ta ansvar för alla barn och i största möjliga utsträckning 

undervisa dem tillsammans. Centralt i utredningen (2004) var att elever i 

grundsärskolan behöver få utmaningar i sitt lärande. För att utveckla elevernas olika 

förmågor och kvalitéer är det nödvändigt med tydliga mål, olika undervisningsmetoder 

och en variation i lärandet.  Det underlättar även lärandet i heterogena grupper. 

Kunskapen om begåvningshjälpmedel behöver stärkas för att ge personer med 

utvecklingsstörning förutsättningar för lärande och för att uppnå delaktighet och 

gemenskap i skola och vardagsliv. På många håll sker olika former av samverkan, och 

erfarenheterna säger att det är utvecklande för såväl elever som lärare att lära av 

varandra. Detta skulle leda till att skolan i sin helhet bättre kan hantera olikhet och 

variation i enlighet med Carlbeckskommitténs utredning (a.a.). För att samverkan 

mellan skolformerna skulle bli ett prioriterat område beskrev de att ett tillägg i 

läroplanerna om samverkan och samarbetsformer måste skrivas in. Samverkan leder till 

att skolan i sin helhet bättre kan hantera olikhet och variation. För att få förståelse för 

andra människors olikheter krävs det möten i vardagen. Då förstås den andres 

perspektiv. För att lyckas med detta enligt kommittén (a.a.) behövs en gemensam 

skolledning och ett gränsöverskridande arbetslag med en skolledare med ansvar för 

båda verksamheterna. Då ges det större möjlighet att få i gång diskussioner om skolans 

vision, lärande och bemötande (a.a.). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Persson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Persson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utvecklingsst%C3%B6rning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vision
http://sv.wikipedia.org/wiki/En_skola_f%C3%B6r_alla
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Fram till den 1 juli 2011 hade hela skolväsendet en gemensam läroplan (Lpo 94). Den 1 

juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) att tillämpas och i och med den delades 

läroplanerna upp i en för grundskola och en för grundsärskola (SKOLFS, 2011). 

Eleverna undervisas i stort sett i samma ämnen som i grundskolan och läroplanen för 

grundsärskolan ska vara likvärdig grundskolans. En individuell utvecklingsplan ska 

upprättas för varje elev i grundsärskolan (SFS 2010:800, 11kap 16§). Det framgår 

tydligt vad som ska tas upp i undervisningen och det finns fasta betygssteg även för 

grundsärskolan, med den skillnaden att eleverna inte kan få F eller streck i ämnena. 

Vårdnadshavare måste även i fortsättningen göra en begäran för att eleven ska få betyg.  

Inom grundsärskolan (SKOLFS, 2011) finns en inriktning som heter Träningsskola som 

har fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Individuella studieplaner ska upprättas 

och innehållet anpassas efter varje elev. I den nya läroplanen för grundsärskolan (2011) 

införs även en grundläggande- och en fördjupad kravnivå i träningsskolans kursplan 

(Swärd & Florin, 2011). 

 

2.2.1 För och emot grundsärskolan som skolform 

 

Om grundsärskolan ska finnas eller inte har det funnits olika tankar kring. Frithiof 

(2007) har funderat kring om grundsärskolan skulle avskaffas ur ett 

delaktighetsperspektiv rent etiskt. Om avskaffandet inte är genomtänkt eller noga 

förberett kan många elever komma i kläm. Enligt Bertén (2007) finns det två sidor som 

argumenterar för och emot grundsärskolan. Förespråkarna för att särskolan ska kvarstå 

som skolform använder argument som handlar om att elever med utvecklingsstörning 

har speciella behov som enbart grundsärskolan kan tillgodose. Andra argument som 

förts fram är att undervisningen inom grundsärskolan har en speciell karaktär och att 

erfarenheten av undervisning är stor. Förespråkare som menar att grundsärskolan som 

särskild skolform bör upphöra, lyfter argument som att elever med utvecklingsstörning 

har rätt till ett så normalt liv som möjligt och att skolgången ska se lika ut och på 

samma villkor som övriga elevers. Det pedagogiska arbetet inom grundsärskolan lyfts 

fram som betydelsefullt. Organisatoriskt ska grundsärskolan med dess pedagogik 

fungera inom ramen för grundskolan, i annat fall måste den särskolepedagogiska 

kompetensen överföras till grundskolan från grundsärskolan. Det måste finnas garantier 

för att elever med utvecklingsstörning ska få den särskilda undervisning de är i behov 

av. Bägge sidor är dock överens om att grundsärskolans arbetssätt och den 

lärarkompetens som elever med utvecklingsstörning anses vara i behov av är bra. Bertén 

(a.a.) efterfrågar uppmärksamhet i den offentliga debatten och forskning kring att 

grundsärskolans pedagogiska arbete där den ses som något särskilt och viktigt för dessa 

elever, samt forskning som kan relateras till grundsärskolan som skolform. 

Tideman och Szönyi (2011) debatterar i DN att Sverige snart är ensam om att ha 

grundsärskola som en egen skolform. Skolan lägger ner tid på att sortera elever mellan 

grund- och grundsärskola. Tideman och Szönyi (a.a.) efterfrågar en utveckling av 

skolsystemet där alla elever omfattas av skolformen grundskola och där samtliga elever 

får en bra utbildning och skolgång oavsett eventuell funktionsnedsättning.  De menar att 

det även behövs en problematisering av systemet med sortering av elever (a.a.). 

I Carlbeckskommitténs slutbetänkande (SOU, 2004) tas det ställning för att samverkan 

mellan elever och studerande med och utan utvecklingsstörning ska öka, för att det ska 
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bli till en ökad delaktighet. När det handlar om inkludering och samverkan, gäller det att 

ha fokus på synen om hur man ser på olikheter, delaktighet, samhörighet och ansvar. De 

värderingar som utvecklas och grundläggs i skolan har betydelse för hur vårt framtida 

samhälle kommer att se ut. Svensk lagstiftning stämmer väl överens med FN- 

konventionen (Regeringskansliet, 2008) där utbildning ska utveckla personens 

personlighet, begåvning och kreativitet. Att kunna delta fritt i samhället är en rättighet. 

Det betyder att miljön och undervisningen i skolan måste anpassas så alla elever tar del 

av rättigheterna. Ingen ska utestängas från det allmänna utbildningssystemet och 

utbildning pga. sin funktionsnedsättning. Undervisningen ska vara inkluderande och 

nära hemmet. I samband med grundsärskolans rikskonferens i Norrköping meddelar 

dåvarande skolminister Jan Björklund att han slänger Carlbeckskommitténs utredning 

(2004) i papperskorgen. Björklund uttalade att elever med utvecklingsstörning inte ska 

gå i samma klasser som andra elever. “Det är en vacker tanke, men den fungerar inte i 

praktiken” (SvD, 2007-03-28). Han grundade sitt beslut på att elever med 

utvecklingsstörning inte får den hjälp de behöver om de går tillsammans med elever i 

grundskolan. Vid detta tillfälle meddelade även Björklund att grundsärskolan kommer 

vara kvar som en egen skolform. 

Brodin & Lindstrand (2010) beskriver att när barn med utvecklingsstörning började 

skolan gick de i grundsärskolan. På grund av sin intellektuella funktionsnedsättning 

avskiljdes de från övriga barn. Grundtanken med denna skolform är att eleverna skulle 

få en bättre undervisning i skolan och en bättre start i livet. Pedagogiken skulle vara 

anpassad så att chanserna till inlärning skulle öka. Ett ytterligare skäl att särskilja 

eleverna var av hänsyn till de andra eleverna, så deras inlärning inte skulle hindras. 

Grundsärskolan som skolform var då och är fortfarande en segregerad skolform. Den 

fick en plats i det svenska skolsystemet och målet var att stödja de svagaste eleverna 

och att ge dem möjligheter till utbildning utanför den reguljära skolans 

konkurrenssystem.  

1968 infördes skolplikt för alla barn och då fick samtliga elever rätt att gå i en skola för 

alla, även om den var segregerande. Brodin & Lindstrand (a.a.) beskriver att idag finns 

det skilda åsikter som sträcker sig från att behålla grundsärskolan som skolform, till att 

lägga ner grundsärskolan. Med detta nya synsätt ser de inte längre grundsärskolan som 

en självklar lösning, utan att lösningen är inklusion, där alla elever går i reguljära 

klasser. I (a.a.) framkommer det från deras intervjuer med tre ungdomar, att 

ungdomarna prioriterar en skola för alla. Utifrån deras perspektiv vill de vara delaktiga 

och ett aktivt deltagande är viktigare än själva kunskapsmålen. Ungdomarna vill vara 

inkluderade och erbjudas detsamma som deras klasskamrater blir erbjudna. Framför allt 

vill de själva ta ställning till om de behöver stöd. Att få göra sitt eget utbildningsval och 

att få möjlighet att göra en egen bedömning om de klarar det, är också önskvärt. Brodin 

& Lindstrand (a.a.) har gjort en tidigare studie där 477 ungdomar uttryckte att det är 

viktigt att få vara som alla andra. För att en skola för alla ska fungera är det dags att 

sluta tala om normalitet och avvikelser. Istället ska variation och olikheter lyftas fram 

som något positivt och värdefullt (a.a.). 

 

2.3 Utvecklingsstörning 

Granlund (2004) beskriver att begreppet utvecklingsstörning kan definieras på olika 

sätt. Gemensamt för alla definitioner är att individen har svårigheter att ta in och 

bearbeta information, bygga kunskap samt tillämpa kunskap. Han diskuterar också om 
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social kompetens eller adaptivt beteende, dvs. anpassning till vardagens krav, betonas 

utöver den uppmätta intelligensen. Här är forskarna inte överens och det kan förklaras 

med att olika aspekter i begreppet utvecklingsstörning ges olika tyngd beroende på vad 

diagnosen ska användas till. Att utvecklingsstörning innebär en nedsättning i intelligens 

samtidigt med svårigheter att klara vardagslivet självständigt är de flesta överens om. 

Intelligens kan definieras på olika sätt och förmågornas betydelse kan diskuteras. Enligt 

Granlund skattas graden av utvecklingsstörning genom att individen bedöms utifrån hur 

individen fungerar i samspelet med omvärlden. Skattningarna kan användas till en 

medicinsk klassifikation, av administrativa skäl eller vid resursfördelning. Han menar 

att det kan ses som ”praktisk vardagsintelligens” (a.a.).  

Jacobsson och Nilsson (2011) beskriver utvecklingsstörning som att det omgivande 

samhällets synsätt avgör vad som läggs in i beskrivningen. De menar att det finns tre 

förklaringsmodeller: 

1.    Medicinska/utvecklingspsykologiska modellen: en effekt av brister hos 

individen orsakade av skador, sjukdomar eller en normal variation av 

intelligens. 

2.      Sociala modellen: den förstås utifrån de hinder som finns i samhället. 

3.   Miljörelativa-/Interaktionistiskamodellen: den förstås som en följd av 

såväl individuella egenskaper som omgivningsfaktorer. (Jacobsson & 

Nilsson, 2011:138) 

Begreppet utvecklingsstörning kan tolkas på olika sätt. Det beskrivs i NE (2014) som 

“ett begåvningsmässigt funktionshinder som uppstår under utvecklingsperioden, dvs. 

före 16 års ålder, och är av sådan omfattning att en person behöver särskilt stöd av 

samhället”(NE 2014-05-20). Ofta beror funktionsnedsättningen på hjärnskador som kan 

uppstå i samband med förlossning eller under graviditet. Den kan även vara ärftligt 

betingad (a.a.). Elever som har utvecklingsstörning behöver mer tid för att lära sig saker 

och arbetsminnet är ofta sämre. Under IQ 70, gränsen för att ha en utvecklingsstörning, 

innebär det ofta att personerna har svårigheter med praktiska-, sociala- och akademiska 

färdigheter, dvs. adaptiv förmåga. Variationerna kan vara stora beroende på hur 

anpassningen ser ut och vem som behöver anpassningen. Det finns olika grader av 

utvecklingsstörning, grav-, måttlig- och lindrig utvecklingsstörning eller A-, B- och C-

nivå (FUB, 2014).  I Sverige har ca 2 % av befolkningen utvecklingsstörning, IQ under 

70 och de personer som är svagbegåvade, IQ 70-90, är fler än 2 % (a.a.) 

 

 

2.4 Utredningar vid eventuellt mottagande i grundsärskolan 

För att bli mottagen att läsa efter grundsärskolans kursplan måste eleven ha diagnosen 

utvecklingsstörning som bygger på att det har gjorts en utredning med fyra delar och 

utifrån resultatet tas ett beslut som avgör om eleven är berättigad en plats i 

grundsärskolan av rektor. 

Skollagen (SFS 2010: 800, kap 7: 5§) förtydligar att det ska vara fyra olika utredningar: 

en psykologisk-, en pedagogisk-, en social- och en medicinsk utredning för att fatta 

beslut om ett mottagande i särskolan. Detta ska ske i samråd med vårdnadshavarna. 

Innan beslut om mottagande i grundsärskola fattas måste det vara en dialog om 

stödinsats tillsammans med elevens vårdnadshavare och utredningen måste göras med 

alla 4 delar. Alla delar ligger till grund för en bedömning som klargör om eleven har en 
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utvecklingsstörning och om han/hon kan nå kunskapskraven för grundskolan (a.a.). 

 

2.4.1 Pedagogisk utredning 

Den pedagogiska utredningen görs för att konstatera om eleven har förutsättningarna att 

nå kunskapsmålen för grundskolan eller inte. Det är viktigt att den som ska utföra 

utredningen känner barnet och vet hur den pedagogiska situationen ser ut och vilka 

åtgärder som har satts in för att göra anpassningar i miljön som stöd i elevens inlärning. 

Det ska även vara en samlad dokumentation över hur kunskapsutvecklingen ser ut i alla 

ämnen för grundskolan (Swärd & Florin, 2011). 

 

2.4.2 Psykologisk utredning 

Den psykologiska utredningen bygger mycket på olika tester och samtal med eleven och 

ibland behöver man testa vid flera tillfällen för att det ska bli ett tillförlitligt resultat. 

Testerna som görs är både språkliga och icke språkliga och vilka som används avgörs 

av psykologen beroende på vilken elev det är. Inledningsvis inhämtar man information 

om hur elevens utveckling sett ut fram till tidpunkten för utredningen. Här tittar man på 

om det finns andra orsaker som kan påverka utredningen, som ex. olika typer av 

funktionsnedsättningar (syn, hörsel mm) Äter eleven medicin som gör att han/hon har 

större möjlighet att få tillgång till sina förmågor behöver man få information om det. 

Alla testresultat och all information som framkommer under samtalen ligger sedan till 

grund för psykologens tolkning och bedömning. Om det finns tveksamheter är det 

viktigt att man gör uppföljande utredningar innan man lägger fram ett resultat (Smedler 

& Tideman, 2009). 

 

2.4.3 Medicinsk utredning 

När man gör en medicinsk utredning tittar man på hur elevens utveckling sett ut sedan 

födseln och om det finns kända orsaker till utvecklingsstörning. Man vill även se om det 

behövs medicinering för att hjälpa eleven. Det kan handla om att behandla ångest, 

sömnsvårigheter, hyperaktivitet, aggressivitet mm och alla olika diagnoser kan påverka 

elevens möjligheter att nå kunskapskraven för grundskolan (Olsson Engman, 2013-05-

17). 

 

2.4.4 Social utredning 

Den sociala utredningen bör göras av en socionom eller en kurator och ska komplettera 

bilden av eleven. Det man tittar på är om det finns faktorer i elevens miljö utanför 

skolan som påverkar möjligheterna att nå målen i grundskolan. Man tittar på hur 

elevens hemmiljö ser ut och om det finns det stöd som eleven behöver för sin utveckling 

(Swärd & Florin, 2011). 

När utredningarna är klara och diagnosen fastställd, erbjuds eleven en plats i 

grundsärskolan. Elevens vårdnadshavare tar beslut om barnet ska skrivas in i 

grundsärskolan. Det är sedan rektor som beslutar i vilken undervisningsgrupp eleven 

ska gå. Finns det en grundsärskola på orten blir oftast placeringen där, i annat fall kan 

eleven individintegreras i grundskolan (Skolverket, 2013:20). Ett annat alternativ för 
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hemkommunen kan vara att köpa plats på en grundsärskola i en närliggande kommun. 

 

2.5 Diagnoser 
 

Swärd & Florin (2011) beskriver Foucaults teori om maktens betydelse för vad som 

klassas som normalt och avvikande. I skolans värld kan makten användas till att tvinga 

fram beslut som vårdnadshavare egentligen inte vill men de viker sig inför makten, som 

i detta fall är lärare och skolledare. Det gör att diagnoser blir ett krav för att veta om 

eleven ska sorteras till en annan skolform eller stanna kvar. Swärd & Florin (a.a.) ställer 

sig frågan om de bara är kritiska till hur samhället hanterar elever med diagnos, eller om 

det kan komma ut något gott av diagnosen. Den är i första hand till för elev och 

vårdnadshavare, de får en bekräftelse på varför utvecklingen ser annorlunda ut och det 

skapar en förståelse. Det gör det lättare att organisera kring barnet när resultatet är ett 

faktum i och med att samhället har sett till att det finns olika sätt att hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd (a.a.). 
 

I slutet av 1900- talet genomgick det svenska samhället stora förändringar. Det skedde 

en teknisk utveckling, ekonomiska bakslag och en politik bedrevs som påverkade 

institutioner och enskilda. Arbetsklimatet inom vård, omsorg och skola blev hårdare, 

men även inom forskningen skedde en förändring i synen på människan och på 

kunskap. Detta påverkades av den ekonomiska kris som präglade hela 1990-talet. Under 

den här perioden ökade de s.k. förkortningsdiagnoserna ex ADHD. Samtidigt som 

resurserna till skolan minskar ökar inskrivningarna till särskolan. Intresset ökar för 

sortering och kategorisering av människor. Inom psykologin återtar testpsykologin sin 

plats, det innebär att intresset för skillnader mellan människor ökar men inte för 

individen. Det skapas grupper och kategorier för människor snarare än att intressera sig 

för individens historia och särprägel (Hallerstedt, 2006). Tideman (2000) menar att det 

som sker är en kombination av ekonomiska nedskärningar i skolan och ett ökat intresse 

för biologiska förklaringar till individens avvikelser. Med bristande resurser i skolan 

ökar svårigheterna i miljön för en del elever. Detta leder till att elever kategoriseras och 

placeras i grundsärskolan och ses som handikappade. Fokus hamnade på elevernas 

svårigheter istället för på skolans brister. Tideman (a.a.) tolkar de ökande 

inskrivningarna i grundsärskolan i Foucaults anda, där samhället vill hålla ordning och 

kategorisera elever och att syftet med inskrivningarna är att hjälpa eleverna för att få 

tillgång till det bästa stödet. Den verkliga bakgrunden är dold, men kan förstås som att 

det handlar om resurser. Det finns normer om prestationer i skolan och vid avvikelser 

från dessa blir resultatet inskrivning i grundsärskolan. Tideman (a.a.) ser detta som ett 

resultat som handlar om minskade resurser i kommunerna. Det har även skett ett 

införande av ett nytt betygssystem i skolan, där de teoretiska kunskaperna står i fokus. I 

detta sammanhang menar Tideman att toleransen mot avvikelser från det normala 

minskar. När resurserna minskar kan individens svårigheter öka beroende på ett minskat 

stöd. Då blir individens tillkortakommande en grund för att kategoriseras och det kan bli 

aktuellt att skrivas in i grundsärskolan (a.a.).  

 

2.6 Begreppsförklaringar 

I detta avsnitt beskrivs hur utvecklingstörning kan definieras eller beskrivas ur olika 

perspektiv. Därefter behandlas inkludering, integrering och delaktighet från olika 

forskare för att få en förståelse av de olika begreppen. 
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2.6.1 Integrering 

Det är lätt att använda ordet integrering i en mängd olika sammanhang. Om begreppet 

används felaktigt blir det konsekvenser för de som drabbas, vanligtvis de som är i behov 

av särskilt stöd i någon form. Haug (1998) nämner två olika begrepp, ”segregerande 

integrering och inkluderande integrering”. Den segregerande integreringen bygger på 

specialpedagogisk undervisning där man tittar på den enskildes behov och utgår från 

sakkunnigas diagnos. En kompensatorisk behandling sätts in för att eleverna ska 

anpassas till skolan och samhället. Inkluderande integrering å andra sidan bygger på att 

eleverna har gemensam undervisning genom hela skolgången och genom det 

socialiseras in i samhället. Här accepterar man allas olikheter och behov och 

undervisningen tillrättaläggs så att eleverna kan utvecklas optimalt. Skillnaden mellan 

specialpedagogik och pedagogik blir inte viktig med inkluderande integrering i och med 

att alla pedagoger ska ha tillräckliga kunskaper för att möta alla elever, enligt Haug 

(a.a.). 

När människor beskrivs som integrerade i en verksamhet blir kontentan att de inte 

räknades att tillhöra verksamheten från början. Det blir som en måttstock för vad som är 

normalt och onormalt blir tydlig när vi reagerar och värderar de vanliga olikheterna som 

finns hos människor på olika sätt (Rabe & Hill, 2001). Fyra aspekter av begreppet 

integrering beskrivs av sociologiprofessor Mårten Söder (SOU, 2003:35). Fysisk 

integrering innebär enligt honom att grundsärskoleklasser är lokalt integrerade i 

grundskolan. Funktionell integrering innebär att man samutnyttjar lokaler, utrustning 

och ibland personal och det kan även innebära att vissa ämnen läses tillsammans, oftast 

de praktiska. Social integrering är när elever inte känner sig utanför och ingår 

tillsammans med grundskolans elever spontant och i olika gruppkonstellationer. 

Samhällelig integrering är när man som vuxen har samma möjligheter som alla andra 

att påverka sin situation, har ett arbete och har samma resurser som alla andra (a.a.). 

 Integrering likställs av en del med delaktighet medan andra menar att delaktighet 

handlar om att vara engagerad och att göra samhället tillgängligt för den enskilde 

(Molin, 2004). Nilholm (2007) menar med integrering att individen ska anpassas till 

omgivningen på grund av att den är avvikande. Avvikande elever ska bli en del av den 

befintliga skolmiljön (a.a.). 

Integrering kan förklaras som att foga samman delar till en helhet enligt Jakobsson & 

Nilsson (2011). I skolans värld beskriver man ofta elever som är inskrivna i 

grundsärskolan och har lektioner tillsammans med elever i grundskolan, att de är 

integrerade i grundskolan vid vissa tillfällen eller ofta. Jakobsson & Nilsson (a.a.) har 

synpunkter på om verkligen elever kan vara integrerade med det synsättet eller om det 

ska beskrivas som att situationerna integreras? Eleverna ska anpassas till situationen och 

inte tvärtom enligt deras sätt att tolka begreppet. Jakobsson & Lundgren (2013) 

beskriver integrering med att skilda verksamheter går upp helt i varandra så gränserna 

mellan dem försvinner. 

 

2.6.2 Inkludering  

Begreppet inkludering lanseras enligt Molin (2004) som ett alternativ till integrering 

och beskrivs som en rättighet. Han beskriver begreppet som en process där man inte 

utesluter något och menar att det är den genuina betydelsen. Under 1960- och 1970- 

talet genomfördes reformer inom skolan med fokus på alla elevers rätt till utbildning. 

Syftet med reformerna var att stärka elevernas rätt att få sin utbildning på sin lokala 
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skola och i och med detta skedde en förändring i synen på specialpedagogik. Under hela 

1990- talet har en debatt om inkludering eller integrering pågått med fokus på att 

undervisningen skulle bli mer omväxlande och tillgänglig. Enligt Vislie (2003) har 

inkludering blivit det begrepp man använder. Med begreppet inkludering har det skett 

en diskursförändring och ett annat tänkande i synen på elever i behov av särskilt stöd 

och att elever är olika. Hon ställer sig frågan om den nya terminologin bara är ord eller 

om det är en ny agenda (a.a.). 

Carlsson & Nilholm (2004) menar å sin sida att det finns två begrepp när man pratar om 

inkludering, svag- och stark inkludering. Med svag inkludering menas att man tillåter 

särlösningar av olika slag, som möjliggör utbildning där man ser till alla elever. Den 

starka inkluderingen ger inte utrymme för särlösningar och där ska alla elever gå i 

gemensam skola och olikheterna ska ses som tillgångar. Förespråkarna för den starka 

inkluderingen menar att alla ska ha rätt att vistas och få sin undervisning i klassrummet 

utan undantag. De belyser att man kan se på inkludering på olika sätt och kan lägga in 

olika betydelser i ordet. De frågar sig om det är ett inkluderande synsätt att tillrättalägga 

undervisning för vissa elever i en klass, när vi samtidigt säger att vi inte ska särskilja 

någon. Det finns många olika tolkningar och vi måste vara på det klara vad vi lägger in i 

ordet inkludering (a.a.). 

Om inkluderad undervisning ska fungera på skolorna måste det fungera i ett vidare 

perspektiv och inte bara i klassrummet enligt Mitchell (2008). Med det menar han att 

spännvidden sträcker sig från att det måste vara en duktig pedagog med en vilja att 

arbeta inkluderat, till en bra ledning på skolan som arbetar framgångsrikt med 

inkluderingstanken och kan föra fram den till beslutsfattarna så att det möjliggörs 

ekonomiskt i kommunen. Det kanske viktigaste enligt Mitchell (a.a.) är att det 

lagstadgas om inkluderingen, så den inte kan väljas bort om inte alla är positiva till 

inkluderingstanken. Det optimala är om det finns ett regelverk att förhålla sig till. Alla 

elever tjänar på att det finns en inkluderingstanke med i undervisningen, att lära av 

varandras olikheter och stärkas i att allas olikheter tillför något till andra. Det ställer 

krav på att läraren kan möta alla olika elever och har kunskap om hur undervisningen 

bäst bedrivs för varje enskild elev (a.a.). Mitchell (a.a.) tror på en inkludering för elever 

med speciella behov, men är medveten om att det kan finnas det som talar för att inte 

alla elever ska vara inkluderade, det viktigaste är att ha den enskilda eleven i åtanke när 

organisationen görs och utifrån det göra det som är bäst för just den eleven (a.a.). Elever 

ska vistas i en skolmiljö där alla accepteras och mångfalden välkomnas och ses som en 

tillgång. Hela skolan arbetar med gemenskap och delaktighet för att skapa en bra miljö 

för alla elever och framförallt för elever som annars hamnar utanför den ordinarie 

skolan (Ahlberg, 2013). 

Även Nilholm & Göransson (2013) belyser vikten av att uppmärksamma hur eleverna 

upplever inkluderingen. Gemenskapen i klassrummet och tilliten till varandra är 

avgörande för hur inkluderingen upplevs. Det ska inte bara vara en inkluderande miljö, 

utan den sociala delaktigheten och att de känner sig delaktiga i undervisningen avgör 

hur känslan är. De beskriver hur elevernas kunskap om inkludering behöver lyftas 

mycket mer än vad den gör i undersökningar om skolans inkludering. Det som är mest 

avgörande för hur det fungerar i klassrummet och hur elevernas resultat blir är enligt 

Nilsson & Göransson (a.a.) elevernas inställning och lärarnas förväntningar. 

Med inkludering menar vi fortsättningsvis att människor ingår i ett sammanhang och 

känner delaktighet och att inkluderingen innebär att skolan anpassar undervisningen till 

de elever som finns i skolan istället för att eleverna anpassas till undervisningen (Asp-
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Onsjö, 2010).  Undervisningen utgår från att alla elever är delaktiga och eleverna är 

aktiva, där skolans uppdrag är att anpassa miljön till eleverna och inte tvärtom. 

Integrering är en process där undervisningen ska vara inkluderande och med fokus på de 

betingelser som ramar in undervisningen (SOU 2003:35). Det sammanfaller med Haugs 

(1998) definition där han belyser begreppet inkludering med att de olikheter som finns 

mellan människor accepteras och bidrar till en utveckling. De lär sig fungera 

tillsammans och tar tillvara varandras olikheter. Genom det utvecklas en gemenskap 

som bidrar till att öka det sociala samhällslivet (a.a.). När vi i fortsättningen använder 

ordet integrering syftar vi på de elever som delvis har sin undervisning i grundskolan.  

 

2.6.3 Delaktighet 

Molin (2004) tar upp begreppet delaktighet och de olika aspekter som läggs i begreppet. 

Termen används många gånger för att beskriva deltagande på olika sätt för 

funktionshindrade och har en framskjuten plats när det ska lagstiftas. Delaktighet och 

integrering benämns ofta i samma sammanhang. Å ena sidan får integreringsbegreppet 

kritik för att vara passivt. Relationer och gemenskap uppstår inte utan vidare bara man 

är tillsammans. Att vara delaktig å andra sidan är ett uttryck för att aktivt delta i 

samhället, dvs. aktivt bidra till gruppens sociala och ekonomiska verklighet på lika 

villkor. Begreppet jämställs i detta fall med att vara medbestämmande. Enligt Chaib (I 

Molin, 2004:16) behöver man inte vara delaktig bara för att man är integrerad. Olika 

aspekter kan avses när man diskuterar termen delaktighet. Det kan handla om att vara 

engagerad, ha inflytande, tillhörighet, identitet, aktivitet eller interaktion. 

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health) använder 

begreppet när man diskuterar personers livsvillkor och om det finns inskränkningar i 

delaktigheten. Den stora utmaningen för att få en skola för alla är att se allas olikheter 

som resurser. Skolans personal ska vara utbildad att möta alla olika elever och deras 

behov (Molin, 2004). 

Inom politiken har det efterfrågats en ökad delaktighet i skolan. Szönyi (2005) 

efterfrågar i sin avhandling varför inte intresset är större att fråga eleverna själva vilka 

erfarenheter de har av detta. Szönyi (a.a.) beskriver ett inifrånperspektiv där elevens 

perspektiv är i fokus. 

Normalisering eller normaliseringsprincipen har sedan 1960 talet varit en 

målsättningsterm och ett ledmärke för handikapprörelsen när det gäller delaktighet i 

samhället. Normaliseringsprincipen baseras på idéer, metoder och erfarenheter som har 

uppstått i praktiskt arbete med utvecklingsstörda (Karlsudd, 2000). 

Normaliseringsprincipen innebär att individer med utvecklingsstörning bör uppleva 

vardagsvillkor som övriga individer i samhället lever efter. Nirje (2003) beskriver att 

personer med utvecklingsstörning har samma rätt som alla andra när det gäller: 

1.      En normal dygnsrytm 

2.      En normal veckorytm 

3.      En normal årsrytm 

4.      En normal livscykel 

5.      En normal självbestämmanderätt 
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6.      De normala sexuella mönstren i sin kultur 

7.      De normala ekonomiska mönstren i sitt land 

8.      De normala miljökraven i sitt samhälle 

Principen bygger på en förståelse för hur normala livsrytmer, rutiner, sedvänjor och 

sociala mönster inverkar på individen med utvecklingsstörning vad gäller utveckling, 

mognad och tillvaro. Normaliseringsprincipen ska fungera som en anvisning för hur 

omsorgen ska ske i enlighet med mänskliga rättigheter. De åtgärder som görs 

medicinskt, pedagogiskt, socialt, lagstiftande eller politiskt gör inte utvecklingsstörda 

personer till normala, utan normaliseringsprincipen hävdar rätten att få leva så normalt 

som möjligt i den kultur som personen lever i (a.a.). 

 

2.7 Utbildningsmål för speciallärarutbildningen 

I målen för att erhålla speciallärarexamen mot utvecklingsstörning (2012) ska studenten 

bl. a: 

·         Visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i 

olika sammanhang. 

·         Visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där barnet eller 

eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen. 

·         Visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd. 

·         Visa insikt om betydelsen av att samarbete och samverkan med andra skolformer 

och yrkesgrupper. 

·         Visa fördjupad förståelse för hur miljön kan verka funktionshindrande. 

(Utbildningsplan för speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning, 

90 högskolepoäng, 2012) 

Som blivande speciallärare mot utvecklingsstörning vill vi söka faktorer som möjliggör 

och stärker arbetet med delaktighet, bemötande och inkludering för elever med 

utvecklingsstörning. Att vara öppet nyfiken och verkligen vilja veta eller lära sig något 

nytt är forskarens roll, inte att lösa problem (Carlsson, 2014-03-07). 
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3 Syfte och Frågeställningar 
 

3.1 Syfte 

 
Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om och söka möjligheter för inkludering i 

grundskolan av elever med utvecklingsstörning, genom att undersöka hur pedagogers 

syn på detta är i deras arbete och hur de arbetar med elever som läser efter 

grundsärskolans mål i grundskolan. 

 

3.2  Frågeställningar 

 
 Hur ser organisationen ut på grundskolor där elever med utvecklingsstörning är 

placerade och på vems initiativ sker inkluderingen? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt arbete så att eleverna inte särskiljs? 

 Hur planerar och genomför lärarna inkluderande undervisning på individ- och 

gruppnivå? 

 Vad efterfrågar pedagoger för att arbetet ska bli mer inkluderande? 
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4 Tidigare forskning   

I följande kapitel har vi med hjälp av olika forskare och författare valt att problematisera 

och beskriva deras syn på olika begrepp som är kopplade till grundsärskolan. Här har vi 

valt att fokusera på frågeställningar som rör inkludering, segregering och skolans 

organisation. Med hjälp av detta ges det möjlighet att åskådliggöra vad de olika orden 

kan representera. 

 

4.1 Inkludering - Exkludering 

Haug (1998) anser i sin forskning att vi i Sverige har en tendens att segregera snarare än 

integrera. Med det menar han att vi tänker prestation snarare än rättvisa. Kraven på en 

ökad prestation gör att det blir fler som inte når målen i kursplanen. Han beskriver hur 

vi ska värna allas olikhet medan vi istället segregerar genom att sortera ut de som har 

speciella svårigheter till special skolor. En ökad kompetens hos lärarna att kunna möta 

olikheterna hade gjort att behovet av specialkompetens och specialskolor inte hade varit 

så stor. Diagnostiseringen av elever har ökat och med diagnoserna kommer andra 

problem. Eleverna blir stigmatiserade och stämplade som avvikande. Det Haug (a.a.) är 

bekymrad över är om diagnoserna är tillförlitliga när allt fokus läggs på eleven och att 

skolans roll i problemet glöms bort i och med att det måste till diagnoser för att elever 

ska få den hjälp de behöver. Frågan han ställer sig är: “Hur kan skolan och 

undervisningen anta denna utmaning så att också dessa elever kan inkluderas i och bli 

delaktiga i den demokratiska och sociala gemenskap och arbetsgemenskap som skolan 

ska vara?” (1998:43) Med ett inkluderande förhållningssätt försöker man hitta 

anledningen till att eleverna inte klarar av skolan och försöker utifrån det förändra 

organisationen i skolan för att få det att fungera och inte söka felen hos eleverna (a.a.). 

Haug (a.a.) belyser den kompensatoriska lösningen som bygger på att det har gjorts en 

kartläggning som lett till en diagnos och efter det får den enskilde eleven extra stöd, 

resurser och tillrättalagd undervisning. De svaga sidorna hos eleven ska kompenseras. 

Det finns kritik mot den kompensatoriska lösningen bl. a. om diagnoserna är 

tillförlitliga och att makten finns hos den sakkunnige som får en social kontroll. 

Insatserna som sätts in hjälper inte alltid eleven att komma ifatt andra elever och de kan 

bli stigmatiserade av det extra stödet. Det finns också ett demokratiskt 

deltagarperspektiv som enligt Haug (a.a.) arbetar för att minska klyftorna mellan alla 

grupper i samhället. Alla ska gå i samma skola och genom det skapas ömsesidiga 

intressen. Det är viktigt att vistas tillsammans i skolan om man sedan ska klara av att 

fungera tillsammans i samhället. Här handlar det inte om att göra det ”onormala” 

normalt. Alla accepterar olikheter och samverkar i skolan efter sina förutsättningar 

(a.a.). De slutsatser Haug kom fram till i sin forskning är att skolan i Sverige vill arbeta 

inkluderat men att det i praktiken ser annorlunda ut. Med det avses att det under lång tid 

funnits ett motstånd till inkludering hos många, bl.a. politiker, lärare, föräldrar och 

specialpedagogisk personal. De har baserat sin ovilja att inkludera med att det behövs 

mer än vad grundskolan kan ge elever med speciella behov och så länge inte skolan 

förändras från grunden till att kunna möta alla elever, behövs särlösningarna. 

Farrell (2012) ställer sig frågan vad en inkluderande undervisning är. För att förstå hur 

begreppet har utvecklats beskriver Farrell hur utvecklingen har sett ut i England. Fram 

till 1980-talet placerades elever i behov av särskilt stöd i vanliga skolor. I England 

ersätts under 1990-talet begreppet integrering med inkludering med utgångspunkt att 
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förbättra utbildningens kvalitet för elever i behov av särskilt stöd i vanliga skolor. Sedan 

2000- talet handlar det om att avlägsna hinder för utbildning av hög kvalitet för alla 

barn som riskerar att marginaliseras. Nu lyfts begrepp som mångfald i skolor och i 

samhället. Han lyfter fram att alla barn kan lära sig. Skolan ska respektera skillnader i 

barnens ålder, kön, etnicitet, språk och funktionshinder. Enligt Farrell (a.a.) ska det 

finnas utbildningsstrukturer, system, metoder och en bred strategi för att möta behoven 

hos alla barn och främja samhället. Denna process ska vara dynamisk och under ständig 

utveckling och inte begränsas av stora klasser eller brist på materiella resurser. 

Inkludering handlar om att se till alla elever oavsett bakgrund, samt att de har tillgång 

till utbildning av hög kvalitet, där eleverna känner sig välkomna av lärare och annan 

personal och att all form av urval baserat på förmåga ses som något icke inkluderande 

(a.a.). 

För att främja en inkluderande undervisning ska all skolpersonal, inklusive rektor, 

lärare, elever, icke undervisande personal och föräldrar vara villiga att acceptera elever 

med särskilda behov (a.a.). Skolkulturen ska vara en harmonisk miljö som är 

omtänksam, stödjande och inkluderande. På skolan ska det vara en laganda bland 

lärarna, där ansvaret för elevernas individuella skillnader och särskilda behov tas om 

hand. Farrells (a.a.) inställning till inkludering är att säkerhetsställa kvalitet och tillgång 

för alla elever. Hans uppfattning är att grundsärskolor ska stängas och elever ska få sin 

undervisning i grundskolor. 

Följande lyfts fram som påverkar inkludering, enligt Farrell (a.a.): 

• Föräldrarnas synpunkter på inkluderande undervisning. 

• Lärarnas syn och övrig personals roll i undervisningen. 

• Effekterna av personalutbildning som handlar om attityder och kunskap. 

• Klassrumsfaktorer - t.ex. undervisning, läroplan och anpassningar. 

• Utveckling och utvärdering av hela skolans arbetssätt och metoder. 

Ur ett forskningsperspektiv på engelska skolor har han funnit att integration och 

elevernas prestationer, elevassistenternas roll och ett ledarskap som främjar att hela 

skolan närmar sig grundskolan är viktiga för inkludering. Viktigt är även en god 

kommunikation mellan lärare och experter t.ex. habilitering. Samtliga lärare och 

assistenter i arbetslaget ska med sina olika kompetenser stödja alla elever, här ges även 

möjlighet att dela idéer och utbyta erfarenheter. På skolan ska det finnas ett gemensamt 

syfte där tonvikten ligger i att respektera och reagera positivt på elevernas olika behov. 

På skolor där personalen arbetar tillsammans för att anpassa sina lektionsplaneringar 

fungerar inkludering. För att kunna stödja enskilda elever, måste också personalen få 

stöd i utmaningen att hjälpa eleverna i behov av särskilt stöd. Farrell beskriver ett 

framtidsperspektiv där alla skolor kan ge en god utbildning till elever i behov av särskilt 

stöd, om det görs kan alla grundsärskolor stängas och resurserna kan fördelas till 

grundskolorna. 

 

4.2  Perspektiv på lösningar i mötet med elever som inkluderas 

 
Skolan ska kunna möta alla olika elever men det är just det som är svårigheten och 

orsaken till att många elever är i behov av särskilt stöd (Persson, 2007). Det gör att 
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tolkningen om orsaken till svårigheterna placeras hos eleverna. Skolans vilja att titta på 

sin egen organisation och förändra den är inte lika hög. Det ställer höga krav på läraren 

att kunna möta alla olika elever och även kunna se sin egen roll i elevens behov. Det 

ställer krav på lärarens kompetens och på lärarutbildningen. Synen på stöd är inte alltid 

positiv hos lärarna och det är inte alltid ett fungerande samarbete mellan lärare och 

speciallärare/ specialpedagog. Det kan finnas en tro hos lärare att specialundervisningen 

är till för att eleven ska komma ifatt sina klasskamrater och sedan klara undervisningen i 

klassrummet utan anpassning. De elever som en gång halkat efter har enligt Persson 

svårt att ta igen det (a.a.). Det han tar fasta på är att specialpedagogiska insatser behöver 

individanpassas för att komma eleverna tillgodo. Här behöver det ske en förändring för 

att möta behovet och ibland ligger kanske inte behovet hos eleven utan det är pedagogen 

som inte kan förändra sitt arbetssätt så det passar alla elever. Skolan behöver reformeras 

så den följer samhällets utveckling enligt Persson (a.a.). 

Särskiljande lösningar som ska ge elever i behov av särskilt stöd en bättre 

kunskapsutveckling ger inte alltid det resultatet. De känner sig många gånger 

stigmatiserade och motivationen sjunker genom att bli placerade i en avvikande grupp. 

Pedagogernas krav på den här gruppen elever har en tendens att sänkas och det gör att 

självkänslan hos eleverna sjunker och det avspeglar sig även hos deras skolkamrater 

som får en annan syn på dem (Persson & Persson, 2012). I sin undersökning tittade 

Persson & Persson (a.a.) på hur inkluderingsbegreppet belystes av chefer, rektorer, 

specialpedagoger och lärare. De reflekterade över att begreppet inkludering under tiden 

som undersökningen pågick förändrades från ett begrepp till att bli en värdegrundsfråga 

som ofta diskuterades på framförallt skolan. Alla som arbetade inom skolan beskrev 

inkludering som något som måste kännas av eleven själv, det ska inte behöva sägas utan 

känslan att tillhöra ett sammanhang är det viktigaste när det gäller inkludering. Det 

viktigaste är inte att vara rumsligt inkluderad utan organisationen runt elever ska utgå 

från den enskilda elevens bästa och alla ska ha en tro och vilja att få det att fungera.  En 

annan viktig aspekt som belystes var att alla i förvaltningen var positiva till att göra 

förändringar och omfördela resurser. Det var inte tal om några besparingar. Även 

lärarnas inläsning av forskning mm gjordes inom arbetstidens ram eller blev 

kompenserad, vilket gjorde att inte arbetsbelastningen ökade för lärarna. Föräldrarna var 

positiva till förändringen på skolan och menade att det som gjorde att det fungerade var 

att lärarna utvecklade sitt kunnande genom kompetensutvecklande litteratur, möten och 

diskussioner. Föräldrarna kände sig involverade och hade förtroende för ledningen. 

Eleverna höjde sina prestationer och kände att lärarna trodde på dem. De fick mer hjälp 

i klassrummet i och med att det fanns två pedagoger som hjälpte alla (a.a.).  

Enligt Asp-Onsjö (2010) görs många gånger skillnader när man diskuterar inkludering 

beroende på om man menar kunskapsmässigt eller socialt. Kunskapsaspekten är det som 

kan göra att elever avskiljs och de sociala aspekterna är de som framhålls när man pratar 

om gemenskap. För att vara helt inkluderad enligt henne måste man titta på hela elevens 

situation, rumsligt, socialt och didaktiskt.  Att vara rumsligt inkluderad är inte bara att 

ha en plats i klassrummet utan även att delta i klassrumsaktiviteter under hela dagen. 

När det finns en fungerande interaktion mellan lärare och elev samt mellan elev och 

elev kan man se en social inkludering. Den bidrar till att elevens sociala nätverk 

fungerar. Den didaktiska inkluderingen fungerar när läraren organiserar undervisningen 

så att eleven utvecklas positivt. Det är viktigt att alla tre aspekterna fungerar för att det 

ska bli en verklig inkludering även om den blir kostsam. I ett framtidsperspektiv kan det 

bli en vinst, framförallt för eleven (a.a.). Det finns en strävan att inkludera alla i en skola 

för alla och skolorna använder inkluderingen som en besparing. Inkluderar man en elev 

i en klass utan att organisera miljö eller anpassa undervisning blir det bara en 
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inkludering till namnet men utan det innehåll som eleven behöver för att klara 

undervisningen (Asp-Onsjö m.fl., 2012). En annan aspekt med inkluderingen är hur 

eleverna känner inför inkluderingen. Å ena sidan får de hjälp och stöd men kan känna 

sig utpekade. Speciellt om stödet är i form av en liten grupp utanför klassrummet. 

Avståndet till klasskamraterna ökar. Att å andra sidan vara i en stor grupp där inte 

behovet av stöd uppmärksammas kan i förlängningen leda till en form av exkludering. 

Sätts inte resurser in i tid kan eleven ha svårt att klara av sin skolgång och det hindrar 

fortsatta studier (a.a.).  Resultatet blir enligt Asp-Onsjö (2010) att svårigheterna 

eleverna har inte sätts in i ett sammanhang. Man tittar inte på hur eleven fungerar i 

klassrummet, tillsammans med klasskamrater och pedagogerna. Framförallt tittar man 

inte på hur pedagogerna organiserar sin undervisning, vilket är avgörande för hur eleven 

klarar av att inhämta kunskap för att nå målen för skolan (a.a.). 

 
4.3 Perspektiv på inkludering och utvecklingsstörning  
 

För ett barn med en utvecklingsstörning blir det ett särskiljande vid skolstarten. I 

förskolan blir barnen ofta placerade i samma grupp som andra barn, för att bli åtskilda i 

skolan i och med att de blir inskrivna i grundsärskolan. Det finns enligt Karlsudd (2000) 

en vision om en skola för alla som inte stämmer överens med verkligheten i skolan.  
På 1940-talet fick barn som ansågs vara sinneslöa men bildbara rätt till skolgång. De 

bildbara fick gå på skolhem och de icke bildbara placerades på vårdhem. 1996 var den 

s.k. kommunaliseringen genomförd, som hade ambitionen att låta grundsärskolan närma 

sig grundskolan. I samband med kommunaliseringen övergick grundsärskolan från 

landstinget till kommunerna (a.a.). 

   

I projektet Tillsammans beskriver Karlsudd (2002) att när personalen på skolan får en 

gemensam referensram kring begreppet integrering underlättar det att värdera 

verksamheten och stärka arbetet med detta. Personalen behöver få möjlighet att 

undersöka de olika sidorna som begreppet en skola för alla innefattas av. Karlsudd 

menar också att det måste finnas tydliga integreringsstrategier för att underlätta 

resurstilldelningen. Om en tydlig strategi för integrering krävs, utvecklas verksamheten 

mer och det ger en förbättrad ekonomi. Det är viktigt att skapa en verksamhet som ses 

som en helhet, inte att det är två skilda system i samma organisation som jämförs med 

varandra. Att olika personalkategorier samverkar för att skapa bra förutsättningar för en 

miljö på skolan som innefattar alla barn är viktigt. Samtidigt måste integreringsfrågan 

vara prioriterad på skolorna, för att skapa möjligheter att utbyta erfarenheter. För att öka 

legitimiteten är det också en fördel om rektor är engagerad. Karlsudd fann under 

projektet att många lärare var omedvetna om vad som gäller i styrdokumenten. En 

skolkultur inom grundsärskolan riskerar att föras över och förstärkas pga. att det finns 

en stor osäkerhet hos personalen i bemötandet av elever med utvecklingsstörning. Det 

behövs en tydlig genomgång av de styrdokument och regler som styr verksamheten. För 

att stärka argumenten för integrering menar Karlsudd (2002) att personalen ska 

sammanställa konkreta inlärningsargument där det finns en tydlig koppling mellan 

styrdokumentens ideologi och pedagogik. En väg att nå inkludering är att integrera, 

detta är möjligt genom att gruppera elever med olika förutsättningar tillsammans. När 

samtliga i gruppen känner och har delaktighet i verksamheten, sker det inkludering 

(a.a.).   
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4.4 Organisation 
 

En utgångspunkt för skolan är att möta alla olika elever utan att sortera in dem i olika 

fack utifrån diagnos. Skolan lever inte upp till det utan den har en tendens att sortera 

elever på olika sätt både organisatoriskt och i det dagliga arbetet enligt Nilholm (2007) 

Risken med att inte sortera är att elever som är i behov av särskilt stöd inte 

uppmärksammas enligt förespråkarna för diagnoser. Att möta elever i behov av särskilt 

stöd är en utmaning för skolan och risken finns att skolan försöker forma eleverna till att 

anpassas efter skolans miljö och inte tvärtom (a.a.). Det som underlättar vid inkludering 

är enligt Nilholm (2006) hur skolan organiserar på individ-, skol- och organisationsnivå. 

Att ha en vision och policy om hur man ska få det att fungera är viktigt men det 

fungerar inte om det inte finns en stark ledning som för arbetet framåt och skapar 

förutsättningarna för att det ska fungera i praktiken. De argument som förs fram från 

olika håll är att lärarens attityd och vilja att arbeta med alla olika elever och att han/hon 

kan se en utmaning i att utforma undervisningen till att passa alla är det som gör att 

inkludering fungerar i praktiken. Föräldrars engagemang bidrar också till en fungerande 

inkludering för eleven (2006). Även Nilholm & Alm (Eriksson Gustavsson m.fl., 2011) 

betonar vikten av att organisera för elever med behov av särskilt stöd. Ett alternativ kan 

vara att ha en relativ liten undervisningsgrupp med två pedagoger som samarbetar och 

tar ansvar för olika delar av undervisningen. Framförallt möjliggörs då att ha små 

grupper där pedagogerna kan fokusera på att ge alla vad de behöver för att det ska bli en 

kunskapsutveckling hos alla elever (a.a.). Det man kunde se i deras undersökning är att i 

undervisningen är viktigt att börja med att skapa en fungerande trygg grupp och låta det 

få ta tid även om det blir på bekostnad av andra ämnen. Är gruppen inte trygg och 

fungerande blir kontentan att undervisningen inte fungerar och kunskapsutvecklingen 

blir då lidande. Nilholm & Alm (a.a.) menar att det är viktigt med tydliga strategier för 

att få inkluderingen att fungera. Ha en planering som alla känner till med tydliga 

förväntningar på eleverna och att allas åsikter är lika mycket värda. 

Skolledaren ska mer än andra bära det övergripande ansvaret för att organisationen 

arbetar mot verksamhetsmålen menar Liljequist (1999). Det är viktigt med ett 

övergripande pedagogiskt ansvar och ledarskap.  Kanske är den allra viktigaste 

uppgiften att skolledaren i tanke, ord och handling står som garanten för att man i 

skolan med allvar tar på sig den övergripande pedagogiska uppgift som handlar om 

demokratifostran. För den demokratiska skolledaren är det en ständig balansgång 

mellan de krav som ställs på ledaren. Ena stunden ska skolledaren representera 

helhetens intressen mot de enskildas intressen, nästa gång hela organisationens sak 

gentemot yttre påtryckningsgrupper, en tredje gång uppdragsgivarens intressen mot 

organisationens medlemmar. I denna mycket mångfasetterade roll får skolledaren heller 

inte glömma bort de personliga mötena och kontakterna på arbetsplatsen och ska där 

fungera som en demokratiskt jämlik människa (a.a.). 

Den offentliga sektorns verksamhet är till största del styrd av kommunerna och 

landstingen, inte staten. Kommunerna har stor frihet att bestämma över sin organisation, 

ekonomi och regler. Många beslut fattas av tjänstemän i dessa frågor. Decentralisering 

ska öka möjligheterna att anpassa verksamheten till lokala förutsättningar och speciella 

lösningar för den enskilda. Enligt Tideman (2000) medför det risker där beslut och 

lösningar kan se olika ut och betraktas som godtyckliga. För politiker och tjänstemän 

innebär det att de måste ha kompetens och kunskaper inom särskilda områden. Om de 

saknar det innebär det för den enskilde att rättsäkerheten äventyras. Genom skollagen 

har staten möjlighet att styra och kontrollera kommunen. Tideman (a.a.) beskriver att en 
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ökad decentralisering ger kommunerna ett större ansvar när det gäller fördelning och 

utformning av offentliga tjänster. Samtidigt ställs välfärds- och socialpolitik mot 

ekonomi. Under 1990-talet fördes ansvaret för grundsärskolan över från landstingen till 

kommunerna. Detta skulle underlätta visionen om en skola för alla (a.a.).  
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5 Teoretiskt perspektiv  

I det här avsnittet beskrivs teorierna som vi bygger vår undersökning på. Med hjälp av 

teorin förstår vi bakgrund och tidigare forskning och den är ramen för vårt arbete. 

 

5.1 Goffman 

Stigma är den situation som en individ drabbas av, där individen inte kan vinna socialt 

erkännande. Alla människor har attityder gentemot det som uppfattas som onormalt. 

Reaktionen är avsedd att lindra eller göra anpassningar som kommer individen tillgodo. 

Dessa åtgärder som vidtas är diskriminerande och stigmat kan ses i en stigmateori, som 

förklarar individens underlägsenhet. Om den stigmatiserade individen reagerar på sin 

situation kan det uppfattas som en defekt på individen. Detta motiverar de motåtgärder 

som görs gentemot individen. Personer i en grupp förhåller sig till bedömningsstandard 

som inte gäller dem själva. Den individ som blir stigmatiserad har en tendens att finna 

sig i det (Goffman, 2001). Goffman (a.a.) menar att det finns en skillnad mellan att 

tillämpa en norm eller att hålla den.  

 

5.2 Vygotskij 

Det som oftast kan vara problem för elever med diagnoser är att de har 

uppmärksamhetsproblem. I och med det har eleverna ofta svårt att agera tillsammans 

med andra. Uppmärksamhetsproblem kan genom leken bli bättre och senare i skolan 

kan man genom att samarbeta med andra förbättra situationen ytterligare. Vygotskij 

(1995) menar att det krävs metoder för att lära hur man hanterar problemen, snarare än 

att isolera och hindra. Här är läraren viktig för att ge redskapen som hjälper och 

möjliggör samarbetet. För att samverkan ska bli optimal är det viktigt att titta på hur 

miljön är utformad i skolan, den kan vara avgörande för hur interaktionen mellan elever 

och mellan elever och lärare är.  Andra verktyg för att kunskapsutveckling ska ske är att 

det finns intressanta uppgifter att lösa eller områden att utforska (a.a.). 

Bråten (1996/2011) menar att för Vygotskij var det viktigt att eleven utvecklades 

kognitivt i skolundervisningen, det skulle skapas diskurser som utvecklade tänkandet. 

Skolan var det sociala sammanhang som bidrog till att elevernas kunskapsutveckling i 

samspelet med vuxna utvecklades. Elevernas begrepp som uppfattades som spontana 

utvecklades när de kom i kontakt med de vuxnas mer vetenskapliga begrepp. Det 

Vygotskij (a.a.) ville medvetandegöra var att i en samarbetsprocess mellan elev och 

vuxen är det inte bara eleven som utvecklas, läraren vägleder och styr elevens 

utveckling men utvecklas själv i processen. Det här sättet att arbeta kräver att det blir ett 

pedagogiskt möte mellan elev och lärare och att båda är aktiva socialt och kreativt. En 

bra pedagogik som leder till att eleverna utvecklas är enligt Vygotskij (a.a.) en del i 

elevernas psykologiska utveckling. Utvecklingen bygger på lek för att senare utvecklas 

till att bygga på undervisning. Det är viktigt att hela tiden blicka framåt och det som har 

hänt, gårdagen, är passé. Genom undervisningen framtvingas en utveckling som sker 

efter ett visst handlingsmönster. Eleven imiterar läraren för att sedan få en förståelse och 

ny kunskap som ökar mer när eleven presterar över sin nivå. I och med det ska läraren 

ha högt ställda förväntningar på eleven (Bråten, 2011). Vygotskij (1995) menade att 

avgörande för det enskilda barnets utveckling var att det skapades sociala 

inlärningsvillkor och en tro på att barnet kan lära. Den utvecklingsnivå som barnet 

befinner sig på för stunden är inte avgörande för hur det kommer att se ut 
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utvecklingsmässigt senare i livet. I samarbete med andra barn och lärare kan barnet 

prestera mer än det kan ensam och längre fram i livet kommer barnet att klara fler 

situationer själv. Genom samarbete och samspel sker utveckling mot kunskaper på 

högre nivåer. Vygotskij (Bråten, 2011) skiljde på människans högre och lägre 

psykologiska processer. Den högre psykologiska processen är en sociohistorisk process, 

medan den lägre är naturlig och elementär. Den högre psykologiska processen är ett 

resultat av social aktivitet och är därmed också social. Så småningom klarar barnet 

självständigt att utföra de uppgifter det tidigare lärt sig tillsammans med andra. Detta 

utvecklas i samspel med det sociala sammanhang de befinner sig i. Nästa steg är att de 

överför detta sätt att tänka till sin egen psykologiska värld. Internalisering är en viktig 

del när den högre psykologiska processen bildas. Det som sker är att något yttre 

införlivas med den egna personen. För att vara en del av kulturen måste man ingå, ingen 

kan vara skild från kulturen. Relationen mellan kulturen och människan är ömsesidig 

och förändras hela tiden.  Undervisningen ska väcka elevernas intresse och kännas 

meningsfull och finnas i ett sammanhang som utvecklar eleven. Utgångspunkten för 

medierat lärande är kommunikationen mellan lärare och elev. Det sociala- och det 

kognitiva redskapet som präglar undervisningen är språket och då framförallt dialogen. 

Stensmo (2007) beskriver Vygotskijs pedagogiska metod som ska syfta till att vägleda 

eleverna genom kortare utvecklingsförlopp. Barns mentala utveckling är en dynamisk 

och ständigt pågående utveckling och konsekvenserna av mental utveckling är att 

barnen lär något nytt och de blir medvetna om sin syn på omvärlden (a.a.). Vygotskij 

(Philips & Soltis, 2010) var intresserad av vilken inlärningspotiential en elev har och 

vad eleven kan prestera under ledning av en lärare eller kamrater. När eleven får 

ledtrådar av läraren visar det sig att eleven kan finna lösningar som ger en högre 

kunskapsnivå och utvecklar eleven. Med den erfarenheten i undervisningen menade 

Vygotskij att lärare bör undvika att bedöma att elever har fastnat i ett intellektuellt 

tillstånd och inte kan komma vidare i sin utveckling. Centralt för Vygotskij (a.a.) är att 

eleven lär av andra personer. Människor har olika psykologiska verktyg som har 

utvecklats för att kunna handskas med varandra och omvärlden. Dessa verktyg kan vara 

logik eller symbolöverföring. Med tillgång till verktyg skapas nya möjligheter för 

eleven. Elever med funktionshinder som eventuellt inte förstår verktygen behöver få 

hjälp med att förstå och då måste det skapas en brygga mellan verktyget och eleven. 

Vygotskij menar att språket är det främsta verktyget och det ger 

kommunikationsmöjligheter som bidrar till högre former av lärande (a.a.). 

 

5.3 Skrtic 
 

Skrtic (1991) ser byråkratin som något som skapar hinder eller till och med hotar 

demokratin. På så sätt kan han läsas som någon som försöker försvara demokratin mot 

byråkratin. Han (a.a.) menar att en demokratisk skola inte skapar system av 

specialundervisning för en stor del av sina elever. Ur ett pedagogiskt perspektiv 

ifrågasätts rimligheten i olika diagnoser av elever och specialpedagogikens effektivitet. 

En skola som ska spegla samtiden måste vara inkluderande och ett uttryck i den 

gemensamma skolan eller en skola för alla. Skrtic (a.a.) menar att byråkratin är ett 

hinder för en sådan utveckling. Skolan har två grupper av lärare som är experter på olika 

typer av elever.  Konsekvenserna av detta blir att vissa lärare inte får möjlighet att möta 

den utvecklande utmaning som elevers olikhet innebär, eftersom en del elever 

undervisas i ett specialundervisningssystem. Skolan bör enligt Skrtic (1991) organiseras 

om från grunden. I en adhocratisk organisation sker inte undervisningen i klasser utan 

verksamheten organiseras flexibelt utifrån de behov som finns. Lärare med olika 
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kompetenser samverkar kring samtliga elever i undervisningen. För att lösa pedagogiska 

problem ska lärarna själva finna lösningarna och inte byråkratin. Vidare menar Skrtic 

(a.a.) att dessa lösningar inte kan beskrivas på förhand, utan skapas av de professionella 

under processen. Det finns olika sätt att arbeta för att alla elever ska kunna tillgodogöra 

sig undervisningen i skolan på ett bra sätt och det finns för och nackdelar med de olika 

lösningarna. 

 

5.4 Hattie 

Hattie (2009) belyser hur viktigt det är att som lärare organisera undervisningen på ett 

bra och för eleverna intressant sätt och även att vara en duktig och lyhörd lärare som ger 

eleverna regelbunden återkoppling. Som pedagog ska du även kunna fokusera på det 

viktiga i undervisningen och utmana eleverna att sätta målen högre för att de ska utmana 

sig själva. För att kunna göra det måste läraren ha goda ämneskunskaper. Det är viktigt 

med en god relation mellan elev och lärare som skapar ett positivt klassrumsklimat och 

det allra viktigaste är nog, menar Hattie (a.a.) att elever känner att läraren tror på att de 

kan lyckas. Det är inte enbart läraren som ska återkoppla till eleverna för att det ska vara 

ett framgångsrikt lärande, utan (a.a.) menar att det är viktigt att även eleverna 

återkopplar till läraren för att påvisa att de förstått och att de kommunicerar på samma 

våglängd. Lärarens människo-och kunskapssyn är grunden i detta arbete och vikten av 

ett bra bemötande blir tydlig i verksamheten. Allt det här bygger på att det finns en 

ledning som tror på att läraren kan tolka målen och utifrån det utforma undervisningen 

och göra bedömningar för klassen och varje enskild elev (Hattie, 2009). 

 

5.5 Dewey 

John Dewey intresserade sig mycket för det sociala perspektivet på lärande (Philips & 

Soltis, 2010). Varje individ växer upp i ett socialt sammanhang och när individen 

reagerar positivt och meningsfullt på detta, agerar individen i den gemenskapen. I ett 

umgänge där individen känner delaktighet förvärvar han en egen sinnesstämning. 

Skolan är en gemenskap enligt Dewey och det är viktigt att pedagoger är medvetna om 

detta. För att utveckla kommunikation och ett aktivt förhållningssätt ska eleverna i hög 

grad arbeta i grupperingar där det krävs ett samarbete för att lösa uppgifterna. Det 

verkliga lärandet enligt Dewey ligger i aktiviteter i sociala sammanhang. Pedagogernas 

roll i detta är att skapa villkor för tänkande och ha ett stödjande förhållningssätt som ger 

eleverna en gemensam erfarenhet som förenar (a.a.). 

Centralt för Dewey (1980) var att skolan ska närma sig samhället med syftet att tjäna 

det. Detta för att utveckla eleverna och samhällets framtid. Därför ska det inte finnas 

några avgränsningar mellan teori och praktik. Den främsta metoden för detta är 

“Learning by doing”, dvs. pragmatismen som är en aktivitetspedagogik där teori, 

praktik, reflektion och handling hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha 

verklighetsanknytning Dewey (a.a.) funderade över de praktiska följderna av olika idéer 

och fenomen. Han ställde olika företeelser mot varandra, barnet och läroplanen, skolan 

och samhället, demokrati och skolan i samhället. Detta är principer för Deweys 

filosofiska system, som handlar om personlig erfarenhet och utbildning. Individen 

utvecklas tillsammans med sin omvärld och förstår den genom det sociala 

sammanhanget. I elevens utbildning måste eleven få möjlighet att experimentera och 

prova. Att ge eleverna tillgång till samhällets grundläggande värderingar för att 

reproducera ett socialt system, är pedagogikens främsta uppgift. Dewey (a.a.) beskriver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pragmatism
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denna process som en aktiv process där eleven experimenterar, manipulerar och 

observerar sin omgivning. Detta är en föränderlig omgivning och ett växande barn, där 

pedagogens roll blir att vägleda, styra och organisera detta samspel. Detta ger 

färdigheter att påverka det samhällsystem som individen lever i. Deweys (a.a.) 

övertygelse var att barnets begåvning bara kunde stimuleras av de krav som ställs i de 

sociala situationer som det befinner sig i. Är man medlem i den sociala gemenskapen 

handlar man utifrån den grupp man tillhör, till skillnad från sina egna känslor. I dessa 

situationer blir barnet bemött utifrån sina handlingar och lär och utvecklas utifrån detta.  

Dewey (a.a.) såg skolan i första hand som en social institution, där utbildningen är en 

social process. Han gjorde skillnad på att utbildningen är en levnadsprocess och inte en 

förberedelse för det kommande livet. 
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6 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs hur vi gjort vårt urval och vilka datainsamlingsmetoder vi 

använde oss av. En dataanalys, studiens genomförande och de etiska övervägandena 

beskrivs också.  

 

6.1 Urval   

Vår undersökning bygger på att vi vill finna och sammanställa goda exempel där lärare 

har funnit och organiserat elevernas undervisning på ett inkluderande sätt för de elever 

som läser efter grundsärskolans mål. Eleverna är inkluderade eller delvis integrerade, i 

grundskolan. 

För att respondenterna ska kunna ge relevanta svar, måste de väljas ut strategiskt enligt 

Bryman (2011). Vi har diskuterat om vi ska genomföra vår webbenkätundersökning i 

vår egen kommun där vi är verksamma eller i andra närliggande kommuner. För att 

finna lärare som arbetar med inkludering valde vi slutligen att skicka vår webbenkät 

både till vår egen och närliggande kommuner. Vi har däremot inte att genomfört 

enkäten i vår egen verksamhet på grund av att vi ville säkerställa att alla ska känna att 

de kan vara anonyma. 

Inför vårt arbete har vi diskuterat flera olika metoder att genomföra vår studie på. 

Genom att starta i situationsbunden vardagskunskap för att gå vidare till reflekterad, 

systematisk kunskap går vi från Doxa till Episteme (Carlsson, 2014-02-21). Vår 

undersökning bygger på enkäter som vi skickade ut via mail till ett antal utvalda 

respondenter som arbetar med inkludering. Enkäten är nätbaserad och respondenterna 

fyller i enkäten via datorn och mailar tillbaka sina svar till oss. Fördelen med en enkät är 

enligt Bryman (2011) att man kan sprida den geografiskt och nå ut till ett större antal 

respondenter. Med hjälp av enkät får respondenterna samma typ av frågor och man 

möter respondenternas behov bättre eftersom den kan besvaras när tid och möjlighet till 

detta finns (a.a.). Enkäter ger möjlighet att ställa frågor till många respondenter, alla får 

samma frågor och det finns möjlighet att göra en statistik över svaren. För att få en 

bredd på tankar och värderingar valde vi denna metod. Vi valde även att respondenterna 

skulle svara enskilt på enkäten (Kylén, 2007). Nackdelar med enkäter är enligt Bryman 

(2011) att respondenterna inte får stöd eller hjälp att besvara frågorna, därför är det 

viktigt att frågorna är klara och tydliga. Enkäten måste även vara lätt att besvara. 

Redan på planeringstadiet är det viktigt att ha klart för sig hur man ska analysera svaren. 

Fördelen med enkäter är enligt Bell (2000) att vi kan samla in information 

förhållandevis snabbt. En förutsättning är att respondenterna tolkar frågorna i stort sett 

på samma vis (a.a.). Kvale & Brinkman (2009) beskriver att det finns epistemologiska 

frågor som hänger ihop med intervjuer, där frågan om kunskap och hur den erhålls är 

centrala  

Vår undersökning bygger på att vi vill finna och sammanställa goda exempel och öka 

kunskapen, där lärare har funnit och organiserat elevernas undervisning på ett 

inkluderande sätt för de elever som läser efter grundsärskolans mål. Eleverna är 

inkluderade eller delvis integrerade, i grundskolan. 
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6.2 Genomförande    

Vi använde oss av ett Google-program som finns tillgängligt på internet, som hjälpte 

oss att utforma en webbenkät efter våra önskemål. Programmet innehåller även ett 

analysredskap som sorterar, organiserar och kategoriserar svaren som kommer in. 

Enkäten utformades med att inledningsvis bestå av strukturerade frågor med 

svarsalternativ som var fasta. Resterande frågor var öppna med möjlighet att skriva i 

löpande text. Vi skickade ett mail (se bilaga A) till 18 kommuner, där 31 pedagoger, 

rektorer och ansvariga för grundsärskolor tog emot mailet under september månad. Av 

de 31 pedagoger som fick förfrågan var det 17 pedagoger som besvarade enkäten. Som 

bilaga till mailet skickade vi med ett missivbrev med medföljande länk till själva 

webbenkäten (se bilaga B och C). Vi gjorde en del av urvalet efter att vi sökt på de olika 

kommunernas hemsida. Vi tittade på om det fanns grundsärskolor i kommunen eller om 

undervisningen organiserades på annat sätt för elever med utvecklingsstörning.  Vi 

efterlyste även respondenter till enkäten i en sluten grupp för speciallärare och 

specialpedagoger på facebook. Därefter följde en väntan på respondenternas svar.  

 

Detta är en kvalitativ undersökning, med en fenomenografisk ansats. Genom att 

undersöka vilken variation på svar som respondenterna gett, har vi samlat in 

information om pedagogers uppfattningar av elever med utvecklingsstörning och deras 

möjligheter till inkludering i grundskolan (Carlsson, 2014-02-21). Vi har analyserat vad 

svaren gett för innebörd som är relevant för våra frågeställningar. 

 

Svaren registrerades i datorprogrammet och sammanställdes till ett resultat. Vi började 

med att läsa igenom alla svar och bilda oss en första uppfattning om svaren. Därefter 

analyserades svaren och vi försökte hitta gemensamma kategorier utifrån 

respondenternas svar. Materialet lästes och analyserades många gånger för att vi skulle 

vara säkra på att vi förstått respondenternas svar och tolkat dem rätt utifrån den teori 

och bakgrundsmaterial vi har studerat. Vi sammanställde svaren i ett resultat som vi 

kategoriserade efter våra frågeställningar (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

6.3 Reflektionsanalys  

I direkt anslutning till varje resultat gjorde vi analysen som vi baserade på de olika 

frågeställningarna vi har till vår undersökning. Nästa steg var att undersöka om vi hade 

stöd i vår teori när vi analyserade resultatet. När resultatet ska analyseras är det bra att 

själv reflektera över de svar som getts och försöka förstå dem. Reflektionen är till för att 

skapa förståelse för hur andra resonerar och utifrån det hitta de kategorier vi vill samla 

svaren under (Bie, 2009). 

 

Vår utbildning har gett oss fördjupade kunskaper inom området vi har undersökt, som 

gör att vi omedvetet kan påverka informanterna (Krantz, 2014-03-20). Vårt material 

lästes och omlästes av oss. Materialet identifierades och grupperades i olika kategorier. 

Kategorierna benämndes i enlighet med innehållet i resultatet. Det är viktigt att 

reflektera kring vilken inverkan våra fördjupade kunskaper har på informanterna. I vår 

utbildning och i detta arbete har vi studerat teorier och forskning som handlar om bl. a 

inkludering, integrering oh utvecklingsstörning och det har format våra frågor i enkäten. 
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6.4 Etiska överväganden 

Ur forskningsetisk synpunkt är samtyckeskravet viktigt, dvs. att de personer som är med 

i undersökningen samtycker och är införstådda med vad undersökningen går ut på 

(Svensk författningssamling, 2003). I detta fall blir samtycket likställt med att enkäten 

besvaras och skickas till oss. 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp 8 allmänna regler som är viktiga att tänka på när ett 

enskilt arbete ska skrivas, de är: ”tala sanning, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkter, öppet redovisa metoder och resultat, öppet redovisa kommersiella 

intressen och andra bindningar, inte stjäla forskningsresultat, hålla god ordning i din 

forskning, sträva efter att inte skada människor, djur eller miljö och till sist ska du vara 

rättvis i din bedömning av andras forskning”. Metoder som används ska kunna 

förklaras och med dessa metoder ska undersökningen kunna nå ett svar på de frågor som 

ställs. Vetenskapsrådet (a.a.) beskriver att undersökningar som bygger på ett empiriskt 

material systematiskt och kritiskt bör analyseras av noggrant insamlade data. Möjliga 

felkällor ska identifieras och diskuteras. Slutsatsen man vill dra ska argumenteras, 

formuleras klart och ha relevans. Klarhet, ordning och struktur ska prägla 

undersökningens dokumentation och helhet (a.a.). 

Undersökningar som bygger på ett empiriskt material bör präglas av en systematisk och 

kritisk analys av noggrant insamlade data för tillförlitligheten. Mätningarna måste vara 

korrekt gjorda och urvalet av personer måste vara representativt för undersökningen så 

att tillfälligheter inte påverkar resultatet (Thurén, 2007). Om många svarar likadant blir 

resultatet att reliabiliteten ökar för undersökningen. Möjliga felkällor ska identifieras 

och diskuteras. Argumenten bör formuleras klart och ha relevans för den slutsats man 

vill dra. Undersökningen i sin helhet, dokumentationen och den redovisande rapporten 

bör präglas av klarhet, ordning och struktur. Men kvalitetsaspekten innehåller också 

sådant som vetenskaplig fantasi och originalitet. Att ett projekt är nyskapande och 

innovativt i något avseende bidrar i hög grad till dess kvalitet (Vetenskapsrådet, 2011). I 

undersökningsmaterialet väljer man sedan ut de delar som är knyter an till frågeställning 

och syfte (Kvale & Brinkman, 2009). Thurén (2007) sammanfattar det med att 

undersökningen ska undersöka det man vill undersöka.  

 

6.5 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en webbenkät för att vi trodde att det skulle underlätta för 

respondenterna att fylla i en enkät när de själva hade tid och inte vara bundna av ett 

speciellt tillfälle som vid en intervju.  Det är svårt att avgöra om tidpunkten var det som 

gjorde att det inte var fler som besvarade enkäten eller om det var enkätens utformning. 

När man använder sig av enkäter i en undersökning är det svårt att säkerställa att 

respondenterna svarar. Vi befarade att under perioden augusti- september är det mycket 

arbete i skolan och lite mindre tid för intervjuer och av den anledningen blev vårt val 

webbenkät. Vi gjorde inte någon påminnelse om att besvara enkäten, då vi ville 

respektera om respondenterna inte ville eller hade möjlighet att besvara den. Av misstag 

blev alla frågor obligatoriska och det kan ha bidragit till att inte fler respondenter 

besvarat enkäten, i och med det upplevde kanske inte respondenterna att den var 

frivillig. 

Vi sökte även respondenter i en sluten grupp som bestod av speciallärare och 

specialpedagoger, på Facebook, men vi fick ingen respons på den förfrågan.  
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Det vi ville med vår undersökning var att få veta hur lärare arbetar konkret för att få det 

att bli en bra inkludering i klassen. Om tiden medgivit ville vi komplettera med någon 

enstaka intervju för att gå in på djupet och följa upp de svar respondenterna gett. När vi 

sammanställt svaren från enkäten kände vi att tiden inte räckte till för att göra en 

intervju, transkribera och analysera den.  Även om vårt resultat ger svar på våra 

frågeställningar, vill vi veta mer. Vi ville samla tilläggsinformation och ställa fler frågor 

(Bryman, 2011).  

Vår förförståelse och erfarenhet påverkar hur vi uppfattar, kategoriserar och benämner 

data (Krantz, 2014-03-20) Relevansen för data vi samlade in via enkäten var tillräcklig 

för att vi skulle få svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Dock saknade vi 

möjligheten att ställa följdfrågor för att förstå vårt resultat bättre (Kylén, 2007). Vi fick 

även in data som inte var relevant för vår undersökning. Det är oklart om validiteten 

hade ökat om vi fått in fler svar på enkäten. Eftersom skolor organiserar undervisningen 

på olika sätt och förstod enkäten utifrån sin egen situation så skiftar svaren på en del 

punkter (a.a.). I resultatet framgår att i vissa fall arbetar en elevassistent tillsammans 

med eleven och ibland arbetar en pedagog tillsammans med eleven. Pedagogerna har 

svarat på enkäten men i vissa fall är det elevassistenter som haft ansvaret för elevens 

undervisning och det kan påverka resultatet. 
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7 Resultat och analys 
 

I detta kapitel redovisas studiens empiriska material som erhållits med hjälp av en 

webbaserad enkätstudie med pedagoger som har erfarenhet av att undervisa elever som 

läser efter grundsärskolans mål och är inkluderade eller delvis integrerade i 

grundskolans undervisning. Resultatet redovisas med en sammanställning av 

enkätsvaren. Därefter redovisas resultat och analys av de frågor och svar som är 

kopplade till undersökningens syfte och frågeställningar. Svaren har jämförts, 

kategoriserats och redovisas i löpande text, med direkt efterföljande analys, kopplad till 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv (Bryman, 2011). Resultatet redovisar en bild 

av hur de olika pedagogerna upplever inkluderande undervisning för inkluderade och 

delvis integrerade elever som läser efter grundsärskolans mål i grundskolan. I vår 

undersökning redovisas även vilken kunskap pedagogerna upplever att de saknar. 

 

7.1 Resultat av organisationen och initiativ 

 

Elevantalet i klasserna hade en spridning på 4-30 st. elever, där antalet elever med 

utvecklingsstörning i klasserna varierade mellan 1-4 st. Vid inkluderingstillfällena 

arbetade 1 eller 2 pedagoger i klasserna. Många klasser hade ingen elevassistent, några 

hade elevassistent ibland och de resterande hade alltid elevassistent vid inkluderingen. 

Arbetsfördelningen beskrivs ofta med att klassläraren ansvarar för grundskolan och 

grundsärskollärarna ansvarar för eleverna med utvecklingsstörning när de är delvis 

integrerade. Övriga pedagoger ansvarar på sina lektioner och i något fall läggs ansvaret 

på elevassistenten. En tredjedel av lärarna uppger att eleverna får sin undervisning helt i 

grundskolan. De elever som delvis får sin undervisning i grundskolan får det framförallt 

i idrott, musik och slöjd. Många nämnde även rast, mat och friluftsdagar som exempel 

på tillfällen för integrering.  Svenska och matematik uppgavs vara de ämnen som var 

svårast att integrera i. Svaret på vem som initierade integreringen var att i de flesta fall 

var föräldrar som tog initiativet till integrering, tätt följt av lärare och rektor.  

 

Organisation 

 
 

Helt i grundskolan 6 st.       35 % 

Delvis i grundskolan        11st.       65 % 
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Efter vilken kursplan läser eleverna med utvecklingsstörning? 
 

 

 

 

Grundskolans kursplan   0 st. 0 % 

Grundsärskolans kursplan, ämnesområden 16 st. 94 % 

Träningsskolans ämnesområden  1 st. 6 % 

 

 

 

På vems initiativ sker integrering?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetslag 

 

0 st 

 

0 % 

Lärare 5 st 29 % 

Elever 0 st 0 % 

Föräldrar 6 st 35 % 

Övriga 2 st 12 % 

 



 
 

31 

 

 

7.1.1 Analys av organisation och på vems initiativ 

Resultatet visade att eleverna var inkluderade eller delvis integrerade i grundskolan och 

då är det viktigt att som Vygotskij (1995) betonar att inte enbart titta på vilken 

utvecklingsnivå eleven befinner sig på.  Att vistas i en socialt utvecklande miljö som 

klassen kan utgöra, kan få eleverna att presterar mer än om de varit i en annan miljö 

(a.a.). Pedagogerna har olika ansvar i klassen och för de enskilda eleverna och det var 

de skilda kompetenserna som avgjorde vem som ansvarade för vad och det betonar även 

Skrtic (1991). Det viktiga enligt Skrtic är att samarbete finns mellan de olika 

kompetenserna som finns hos personalen vilket möjliggör att undervisningen utvecklar 

och utmanar alla elever i klassen. Att vara delvis integrerad i klass betyder inte att 

eleverna känner delaktighet per automatik. Känna stöd i skolmiljön genom att den 

sociala gemenskapen är positiv och att ha en tillhörighet i klassen är något som 

pedagogerna aktivt måste arbeta med (Molin, 2004, Farrell, 2012).  Det ska vara 

utvecklande socialt och kunskapsmässigt mellan lärare och elev men det kanske 

viktigaste är det finns ett socialt samspel mellan eleverna (Asp-Onsjö, 2010).  Det är 

många faktorer som ska samverka för att det ska bli en bra fungerande inkludering allt 

från en pedagog med ett inkluderande synsätt och ett bra bemötande till att föräldrar 

engagerar sig i skolan och på sitt sätt bidrar till att det blir en positiv inkludering för 

eleven (Nilholm, 2006; Nilholm & Alm m.fl., 2011)  

I vår undersökning anger lärarna att det var föräldrarna som initierade integreringen i de 

flesta fall. Vilket även Liljeqvist beskriver där skolan är en politiskt styrd organisation 

och styrningen i vissa fall sker informellt, där undervisningen varierar efter olika 

gruppers uppfattningar och värderingar.  Dessutom är konflikter vanliga och 

accepterade. I olyckliga fall används elever i maktspelet vilket kan ge spänning åt 

arbetet och som förhindrar samverkan (Liljeqvist, 1999). Rektorn ska vara länken 

mellan föräldrars önskemål och skolans organisation men hela tiden med elevens bästa 

för ögonen. Ekonomin ska inte heller få styra hur organisationen ser ut (a.a.). 

 

 

7.2 Resultat av arbetssätt  
 

För att få inkluderingen i klassen att fungera bra lyfter pedagogerna fram att det krävs 

tydliga regler för hur man är mot varandra. Det är viktigt att som pedagog finnas till 

hands och ha ett bemötande som skapar förtroende. Vygotskij (Bråten, 2011) beskrev 

skolan som ett socialt sammanhang där samspelet mellan elever och vuxna bidrog till att 

kunskapsutvecklingen för eleverna. För att samtliga elever ska utmanas och utvecklas 

måste pedagogerna planera arbetsområden som utvecklar undervisningen. Detta kopplas 

till Deweys (Philips & Soltis, 2010) tankar om att det verkliga lärandet sker i aktiviter i 

sociala sammanhang. I skolarbetet behöver eleverna ges tid för att stimulera sin 

kunskapsutveckling. En del av värdegrundsarbetet i klasserna är att stimulera till 

diskussioner om bidrar till en ökad förståelse för olikheter och se dem som en tillgång. 

 
“Ger dem tid, är noga med mitt bemötande som kan vara avgörande för hur dagen blir. 

Försöker hitta ingången till ett bra möte med alla och stärka dem att utvecklas mer”. 
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7.2.1 Analys av arbetssätt 

Resultatet visar på att pedagogerna lade vikten vid att vara lyhörda för elevernas 

intressen och utifrån det hitta intressanta arbetsområden som gör att det sker en 

kunskapsutveckling för alla (Bråten, 2011, Hattie, 2009).  De arbetade med 

klassrumsklimatet och med uppgifter där eleverna bidrog på olika sätt för att utveckla 

samarbetet. Det gör i sin tur att sammanhållningen stärks och ingen blir stigmatiserad 

(Goffman, 2011). Tillhörighet är viktigt för självkänslan och stärker grupptillhörigheten 

för samtliga elever på alla plan och som elev inte bara vara rumsligt inkluderad (Asp-

Onsjö, 2010). Det ställer stora krav på pedagogen för att få inkluderingen att fungera för 

eleverna. Fokus är då inte endast på god kunskap utan pedagogerna ska även vara 

lyhörda och bemöta på ett för eleven bra sätt. Elever som är i behov av särskilt stöd har 

ofta ett behov av att öka sin självkänsla och få en tro på att klara av de uppgifter som 

ska utföras och då är pedagogens förväntningar på att eleven kan lyckas ytterst viktig 

(Hattie, 2009, Bråten, 2011). Pedagogerna anser att det är viktigt att de ska finnas som 

stöd och att hjälpa till att vägleda och utmana eleverna. Det stämmer med det Dewey 

(1980) belyser, om vikten av att de får utforska, experimentera och prova för att nå ny 

kunskapsutveckling och utvecklas, allt detta kräver tid. Eleverna har olika redskap att 

använda för att nå utveckling, det viktigaste verktyget enligt Vygotskij (1995) är att 

kommunicera och samarbeta. För att det ska bli en bra diskurs måste det finnas 

intressanta kunskapsområden att utforska och samarbeta kring (a.a.). 

 

7.3 Resultat av planering och genomförande  

I undersökningen beskriver pedagogerna att det som upplevs som positivt med 

grovplanering ur ett inkluderingsperspektiv, är att alla kan arbeta på sin utvecklingsnivå. 

När det är flera pedagoger som arbetar i klassen skapas möjlighet att göra 

gruppindelningar som gynnar alla. Dewey (Philips & Soltis, 2010) menar att 

kommunikation och ett aktivt förhållningssätt utvecklas hos eleverna när de får arbeta i 

grupperingar där det krävs samarbete för att lösa uppgifterna. Pedagogerna upplever att 

detta bidrar till en ökad självständighet och trygghet. Den enskilda planeringen ur ett 

inkluderingsperspektiv är att ha ett gemensamt ansvar för eleverna tillsammans med 

annan pedagog. Det fungerar att arbeta med båda läroplanerna tillsammans och att 

samarbeta med både personal och elever. Anpassningar som görs skapar trygghet och en 

känsla av tillhörighet.  

 

 ”Vi har tydliga roller” 

“Att alla elever kan jobba med samma saker, men på olika nivå och olika sätt. 

“Utgår från vad klassen ska göra och anpassar vid behov för den enskilda eleven” 

“Kan stödja varandra och planera tillsammans och båda insatta i samtliga elever.” 

“Jag planerar varje vecka tillsammans med klassläraren och gör anpassningar för 

mina elever.” 

“Delaktighet ett gemensamt ansvar för hela gruppen.” 

“När alla arbetar tillsammans och kan hjälpa varandra och känna att alla kommer till 

tals”. 
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7.3.1 Analys av planering och genomförande 

Eleverna kan arbeta med samma saker, men på olika sätt och anpassningar görs 

beroende på hur deras utvecklingsnivå ser ut. Det viktigaste är att eleverna arbetar mot 

samma mål och kan utföra arbetet på ett utvecklande sätt. Vygotskij (Phillips & Soltis, 

2010) menar att som pedagog vägleda eleverna mot kunskapsutveckling och få dem att 

samarbeta, gör att de når högre kunskapsnivåer. Pedagogerna planerar undervisningen 

tillsammans och det ger alla elever i klassen utmaningar som det leder till utveckling. 

Pedagoger som tillsammans utvecklar möjlighet att planera undervisningen tillsammans 

kan ge alla elever i klassen utmaningar som leder till utveckling. De ser inkluderingen 

som ett sätt att hjälpa alla elever med fokus på deras utvecklingsnivå snarare än att se 

till enstaka elevers behov (Farrell, 2012). Dewey (1980) menar och det är viktigt att 

pedagoger är medvetna om att utveckla kommunikation och ett aktivt förhållningssätt. 

Detta för att stimulera eleverna att arbeta i grupperingar där det krävs ett samarbete för 

att lösa uppgifterna. Det verkliga lärandet enligt Dewey (a.a.) ligger i aktiviteter i 

sociala sammanhang. Pedagogernas roll i detta är att skapa villkor för tänkande och ha 

ett stödjande förhållningssätt som ger eleverna en gemensam erfarenhet som förenar 

(a.a.). 

 

7.4 Resultat av vad pedagoger efterfrågar för att arbetet ska bli mer 

inkluderande 

I sin yrkesutövning efterfrågar respondenterna mer tid för att utveckla eller möjliggöra 

inkludering. Detta för att skapa mer tid för att samarbeta, ha kollegiala samtal och 

diskutera värdegrund och bemötande. De upplevde även i vissa fall att det var svårt att 

få tiden att räcka till när det gäller för- och efterarbete av lektionerna. Enligt (Skrtic, 

1991) kan inte pedagogerna beskriva lösningarna på förhand, utan de måste ske under 

själva processen. Pedagoger upplever att det behövs tid för att utveckla 

inkluderingstankarna så de blir gemensamma på hela skolan. De saknar i vissa fall 

kompetens för att anpassa undervisningen så den fungerar för alla elever. Några av 

pedagogerna saknade kunskap om utvecklingsstörning och dess konsekvenser för 

undervisningen.  

 

7.4.1 Analys av vad pedagoger efterfrågar för att arbeta mer inkluderande 

 

Pedagogerna efterfrågade mer tid för samarbete, kollegiala samtal och möjlighet att 

diskutera värdegrund och bemötande. Farrell (2012) menar att det måste finnas 

strukturer, system, metoder och en bred strategi att möta behoven hos alla barn. Kraven 

är höga på lärarna när det gäller att möta olika elever och se behoven, men även på 

kompetens och på utbildningen som läraren har enligt Persson (2007). Detta går att se i 

vår undersökning. Skrtic (1991) menar att lärare med olika kompetens ska samverka 

kring samtliga elever och ha olika sätt att arbeta med eleverna så de kan tillgodogöra sig 

undervisningen. För att personalen ska få en gemensam referensram kring begreppet 

inkludering måste det ges möjlighet att undersöka de olika sidorna som begreppet en 

skola för alla innefattar enligt Karlsudd (2002). Det är viktigt att skapa en verksamhet 

som ses som en helhet, inte att det är två skilda system i samma organisation som 



 
 

34 

 

jämförs med varandra (a.a.). Farrell (2012) instämmer i pedagogernas behov av att 

skolkulturen ska vara en harmonisk miljö som är omtänksam, stödjande och 

inkluderande. Då är det viktigt att få den tid de behöver för att reflektera över det arbete 

pedagogerna gör. På skolan ska det vara en laganda bland lärarna, där ansvaret för 

elevernas individuella skillnader och särskilda behov tas om hand. Inkludering handlar 

om att säkerställa kvalitet och tillgång för alla elever. 

Det är känslan att tillhöra ett sammanhang för eleven som enligt Persson & Persson 

(2012) är primärt för att det ska bli en fungerande inkludering. En aspekt som lyftes 

fram var att alla inom kommunen ska vara positiva och att resurser skulle säkerställas. 

 

 

7.5 Resultat av förberedelsetid och efterbearbetningstid 

 
När det fungerar uppger pedagogerna att det varierar beroende på vilka tema, elevernas 

behov eller starka sidor. Integrering sker ofta där pedagogerna upplever att eleven är 

intresserad av arbetsområdet. Här blir det tydligt att det är en resursfråga. De flesta 

pedagoger uppger att de saknar tid för detta och då sker det inte alls. I vissa fall uppges 

det att detta sker på lärarnas förtroendetid. Tidsaspekten uppges vara det som styr, inte 

elevernas behov. Det uppges att det ofta är s.k. ”nollbyten” mellan lektionerna. Det 

betyder att lärarna ska avsluta och påbörja lektioner på samma klockslag. I bästa fall 

finns det 10 minuter mellan och då hinner lärarna inte med att förbereda eller 

efterarbeta. 
“Som för alla andra elever, det finns ingen extra tid till för dessa elever.” 
 

 

7.5.1 Analys av förberedelsetid och efterbearbetningstid 

Pedagogerna uppgav i de flesta fall att förberedelse- och efterarbete inte sker. Orsaker 

till detta är brist på tid och de inte hinner med detta. Det är också en organisatorisk 

fråga, där schemaläggningen resulterar i att lektioner startar och avslutas vid samma 

klockslag. Bristen på tid styrs, inte elevernas behov. Skrtic (1991) menar att skolan bör 

organiseras om från grunden, där en adhocratisk organisation sker.  Eleverna undervisas 

inte i klasser utan verksamheten organiseras flexibelt utifrån de behov som finns. 

Lärarnas olika kompetenser samverkar kring samtliga elever i undervisningen. 

Vygotskij (1995) hävdar att det krävs metoder för att lära hur man hanterar problemen, 

snarare än att isolera och hindra. Läraren är viktig för att ge redskapen som hjälper och 

möjliggör samarbetet. För att samverkan ska fungera är det viktigt att titta på hur miljön 

är utformad i skolan, den kan vara avgörande för hur interaktionen mellan elever och 

mellan elever och lärare är. 

I de få fall där förberedelse- och efterbearbetningstid fungerar uppger lärarna att de har 

gott om planeringstid, de hinner reflektera över hur lektionerna har gått och hur de ska 

arbeta framåt. Det sker även samtal om vad som ska planeras. En god kommunikation 

mellan lärare är viktigt. Hela arbetslaget ska arbeta för att stödja alla elever och det 

måste ges tillfälle eller tid för att dela idéer för all berörd personal. Detta samarbete har 

ett gemensamt syfte att respektera och reagera positivt på elevernas olika behov. På 
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skolor där personalen arbetar tillsammans för att anpassa sina lektionsplaneringar 

fungerar inkludering enligt Farrell (2012). Hattie (2009) menar att pedagogerna måste 

kunna fokusera på det viktiga i undervisningen och utmana eleverna att sätta målen 

högre för att de ska utmana sig själva. För att skapa ett positivt klassrumsklimat är 

viktigt med en god relation mellan elev och lärare och att elever känner att läraren tror 

på att de kan lyckas (a.a.).  
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8 Diskussion 

 

Undersökningens syfte är att öka kunskapen om och söka möjligheter för inkludering i 

grundskolan av elever med utvecklingsstörning. Vi undersökte hur pedagoger ser och 

arbetar med detta. Med inkludering menar vi som vi tidigare redogjort i texten att 

eleverna fullt ut ska ingå i ett sammanhang och de elever som delvis får sin 

undervisning i grundskolan är integrerade. I form av en webbenkät ville vi nå många 

pedagoger för att få in en mångfald av tankar, idéer och praktiska lösningar för denna 

grupp elever. Vi har nu redovisat det resultat som vår webbenkät gav och utifrån svaren 

som vi har granskat noggrant, har vi gjort en analys där vi redovisar vår tolkning 

tillsammans med teorin (Bie, 2007).  I det här kapitlet ska vi diskutera vad resultatet och 

analysen säger till oss och om den ger någon ny kunskap. Vi kanske kan se på vårt 

problemområde i ett nytt ljus som ger oss redskap att använda i vår praktik (a.a.). 

 

I vår dagliga verksamhet på skolan upplever vi att elever sorteras i olika grupperingar 

när problem uppstår. Med stöd av vår utbildning till speciallärare mot 

utvecklingsstörning, teori och forskning ser vi att skolorna snarare ska titta på hur 

undervisningen organiseras. Gadler (2011) menar att det är en diskrepans mellan det 

som står i styrdokument och det som sker ute på skolorna. För att möjliggöra utbildning 

för alla borde skolorna enligt vårt sätt att se anpassa miljön med fokus på organisation 

och resurser. Kan det vara så att både lärare och rektorer fortfarande är obekanta med 

många av de statliga styrdokumenten (Svenska Unescorådet, 2006, SFS 2010:800) som 

reglerar rätten till undervisningen? 
Vårt resultat visade att lärarna uppgav att 35 % av eleverna var inkluderade helt i 

grundskolan och 65 % var delvis integrerade. Hur många det är som inte är inkluderade 

alls, frågade vi inte beroende på att vårt intresse var att öka kunskapen om inkludering 

när den anses fungera. När vi analyserade resultatet saknade vi information om hur 

många elever som inkluderas totalt på skolorna. Kan det vara så att det finns elever på 

skolorna som inte inkluderas alls? Frågan är väsentlig eftersom vi upplever att denna 

grupp elever i viss mån inte inkluderas alls och det finns en skillnad i vad som står i 

styrdokument och den utbildningssituation som eleverna befinner sig i. Det säger emot 

de styrdokument vi syftar på som FN-konventionen om mänskliga rättigheter kring 

utbildningsfrågor (Regeringskansliet, 2008) vars syfte är att stärka skyddet av de 

mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning där gruppen med 

utvecklingsstörning ingår. Den listar nödvändiga åtgärder för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ta del av medborgerliga och politiska, ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter. Konventionen ska skapa internationella regler för 

personer med funktionsnedsättning, vad gäller delaktighet och jämlikhet. Enligt 

Salamancadeklartionen (Svenska Unescorådet, 2006) ska elever i behov av särskilt stöd 

ha tillgång till ordinarie skolor som arbetar efter en pedagogik som sätter barnet i 

centrum och som kan tillgodose deras behov. 

Det förvånade oss att lärarna uppgav att det var föräldrarna som initierade inkluderingen 

i de flesta fall. Det är fullt möjligt att föräldrarna känner till vad som avses i 

styrdokument, deklarationer och konventioner. Å andra sidan kan det avspeglas i att 

föräldrarna önskar en skolgång för sina barn som övriga barn får, där barnet inte 

särskiljs eller blir utpekat. Goffman (2011) beskriver detta med att ett stigma är den 

situation som en individ drabbas av, där individen inte kan vinna socialt erkännande. 
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Brodin & Lindstrand (2010) och Szönyi (2005) efterfrågar elevernas åsikter om hur de 

ser på sin skolgång.  Szönyi (a.a.) beskriver ett inifrånperspektiv där elevens perspektiv 

är i fokus. I våra data förekom inte något fall där arbetslaget eller eleverna hade initierat 

integrering. Enligt Brodin & Lindstrand (2010) och Szönyi (2005)  som studerat inifrån 

perspektivet så vill eleverna kunna välja. Vad är det som gör att eleverna inte har 

efterfrågat inkludering här? Kan det vara att de är för små för att kunna göra ett aktivt 

val och föräldrarna för deras talan än så länge? Arbetslagen är starka ute på skolorna, 

men inte här i vår undersökning. Baseras resultatet på att det är föräldrarna som initierat 

till inkluderingen i samråd med arbetslag och pedagoger så blir resultatet missvisande. 

Finns det ett motstånd mot inkludering och en tro om att en fungerande grundsärskola är 

det bästa för samtliga elever i skolan? En vilja att inkludera är en betydelsefull faktor 

för att det ska bli en bra inkludering och här är pedagogernas synsätt och kunskap 

viktig. Finns ett motstånd blir det bara en inkludering till namnet. I 24 procent av fallen 

hade rektorn initierat till integrering. Är inkluderingen endast ett resultat på att 

föräldrarna vill eller kan även rektorer och pedagoger se en vinst i att eleverna är 

inkluderade, så det inte bara är att göra föräldrar nöjda. Skolan är en politiskt styrd 

organisation, där styrningen i vissa fall sker informellt där undervisningen varierar efter 

olika gruppers uppfattningar och värderingar (Liljeqvist, 1999). Det hade varit 

intressant att be politiker, skolchefer och rektorer fylla i enkäten. Då hade kanske bilden 

blivit mer komplett. Vi bedömde att detta arbete hade blivit allt för omfattande och tagit 

för mycket tid. 

Många pedagoger arbetar hårt på skolorna för att skapa möten för alla elever och finna 

undervisnings situationer som gynnar alla. Det som vi började fundera över när vi såg 

resultatet, är om vi menar samma sak med inkludering och hur väl insatta i 

inkluderingsbegreppet pedagogerna som besvarat enkäten är? Inkludering eller 

integrering är begrepp som behöver klargöras och fördjupas på organisations-, grupp- 

och individnivå. Dessa begrepp är under utveckling och behöver problematiseras utifrån 

det samhälle vi lever i. Skolorna behöver enligt vårt sätt att se ägna mer tid till 

värdegrundsarbete på många plan, men för att det ska bli ett inkluderande synsätt 

behöver diskussionerna om olikheter och bemötande finnas med fortlöpande och inte 

bara vid enstaka tillfällen. 

Att vara två pedagoger som har ansvaret för klassen vid inkludering är något som vi 

kunde se en tendens att vara betydelsefullt för pedagogerna. Det gjorde att de kunde 

planera, genomföra och utvärdera undervisningen på ett bra sätt. Men även att räcka till 

för eleverna och få inkluderingen att fungera bra. När det organiseras för elever som är 

helt inkluderade och de som är integrerade vid vissa tillfällen, ska man inte endast titta 

hur utvecklingsnivån ser ut för stunden. Dewey (Philips & Soltis, 2010) menar att 

skolan är en gemenskap där pedagoger är medvetna om detta. Att vistas i en socialt 

utvecklande miljö som klassen kan utgöra, får eleverna att prestera mer än om de varit i 

en annan miljö (Vygotskij, 1995).  Pedagogerna har olika ansvar i klassen och för de 

enskilda eleverna och det är pedagogernas skilda kompetenser som avgör vem som 

ansvarar för vad (Skrtic, 1991).  För att utveckla kommunikation och ett aktivt 

förhållningssätt ska eleverna i hög grad arbeta i grupperingar där det krävs ett samarbete 

för att lösa uppgifterna. Det verkliga lärandet enligt Dewey (1980) är skolarbetet och 

eleverna behöver ges tid för att stimulera sin kunskapsutveckling.  Pedagogerna ska 

finnas som stöd och hjälpa till att vägleda och utmana eleverna men det är viktigt enligt 

Dewey (a.a.) att de får utforska, experimentera och prova för att nå ny 

kunskapsutveckling och utvecklas.  För att samtliga elever ska utmanas och utvecklas 

måste pedagogerna planera arbetsområden som utvecklar undervisningen. 

Värdegrundsarbete i klasserna ska stimulera till diskussioner om olikheter som ökar 
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förståelsen för detta. Eleverna har olika redskap att använda för att nå utveckling, det 

viktigaste verktyget enligt Vygotskij (1995) är att kommunicera och samarbeta. För att 

det ska bli en bra diskurs måste det finnas intressanta kunskapsområden att utforska och 

samarbeta kring (a.a.). Pedagoger som är lyhörda för elevernas intressen och utifrån det 

kan hitta intressanta arbetsområden gör att det sker en kunskapsutveckling för alla 

(Bråten, 2011, Hattie, 2009).  Att arbeta med klassrumsklimatet och med uppgifter där 

elever kan bidra på olika sätt i ett samarbete, gör att sammanhållningen stärks och ingen 

blir stigmatiserad (Goffman, 2011). Tillhörighet är viktigt för självkänslan och stärker 

grupptillhörigheten för samtliga elever på alla plan och som elev inte bara vara rumsligt 

inkluderad (Asp-Onsjö, 2010). Inkluderande aktiviter i sociala sammanhang är viktiga 

för att känslan av tillhörighet ska finnas hos eleverna (Philips & Soltis, 2010). 

Pedagogernas roll i detta är skapa villkor för tänkande och ha ett stödjande 

förhållningssätt som ger eleverna en gemensam erfarenhet som förenar. Det är viktigt 

enligt Skrtic (1991) att samarbete finns mellan de olika kompetenserna som möjliggör 

att undervisningen utvecklar och utmanar alla elever i klassen. Att vara delvis integrerad 

i klass betyder inte att eleverna känner delaktighet per automatik. Känna stöd i 

skolmiljön genom att den sociala gemenskapen är positiv och att ha en tillhörighet i 

klassen är något som pedagogerna aktivt måste arbeta med (Molin, 2004, Farrell, 2012). 

 Det ska vara utvecklande socialt och kunskapsmässigt mellan lärare och elev men det 

kanske viktigaste är det finns ett socialt samspel mellan eleverna (Asp-Onsjö, 2010).   

Pedagogerna efterfrågar tydliga regler för hur man är mot varandra för att få 

inkluderingen i klassen att fungera bra. Att som pedagog tänka på bemötande och att 

finnas till hands för att skapa trygghet ställer stora krav på pedagogen att få 

inkluderingen att fungera för eleverna. Fokus är då inte endast på god kunskap utan 

pedagogerna ska även vara lyhörda och bemöta på ett för eleven bra sätt. Elever som är 

i behov av särskilt stöd har ofta ett behov av att öka sin självkänsla och få en tro på att 

klara av de uppgifter som ska utföras och då är pedagogens förväntningar på att eleven 

kan lyckas ytterst viktig (Hattie, 2009, Bråten, 2011). I undersökningen beskriver 

pedagogerna att det som upplevs som positivt med grovplanering ur ett 

inkluderingsperspektiv, är att alla kan arbeta på sin utvecklingsnivå. Pedagogerna 

beskriver att de många gånger kan arbeta med båda kursplanerna och anpassa dem efter 

elevernas nivå. Vem gynnas då av att eleverna läser efter olika kursplaner när 

pedagogerna måste göra ett merjobb med planering utifrån två kursplaner, för att alla 

ska utvecklas efter sin nivå? 

När det är flera pedagoger som arbetar i klassen skapas möjlighet att göra grupperingar 

som gynnar alla. Pedagogerna upplever att detta bidrar till en ökad självständighet och 

trygghet för alla, men speciellt för eleverna med utvecklingsstörning. När eleverna får 

mötas i ett socialt sammanhang och reagerar positivt och meningsfullt på detta, agerar 

individen i den gemenskapen. I ett umgänge där individen känner delaktighet förvärvar 

han en egen sinnesstämning. Skolan är en gemenskap, enligt Dewey (Philips & Soltis, 

2010) och det är viktigt att pedagoger är medvetna om detta.  Den enskilda planeringen 

ur ett inkluderingsperspektiv är att ha ett gemensamt ansvar för eleverna tillsammans 

med annan pedagog. Det fungerar att arbeta med båda läroplanerna tillsammans och att 

samarbeta med både personal och elever. Anpassningar som görs skapar trygghet och en 

känsla av tillhörighet. Eleverna kan arbeta med samma uppgifter, men på olika sätt och 

anpassningar görs beroende på hur deras utvecklingsnivå ser ut. Det viktigaste är att alla 

arbetar mot samma mål och kan utföra arbetet på sitt sätt. På samma sätt menar 

Vygotskij (Phillips & Soltis, 2010) att som pedagog vägleda eleverna mot 

kunskapsutveckling och få dem att samarbeta når de högre kunskapsnivåer. Pedagoger 

som tillsammans utvecklar möjlighet att planera undervisningen tillsammans, kan ge 
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alla elever i klassen utmaningar som leder till utveckling. De ser inkluderingen som ett 

sätt att hjälpa alla elever med fokus på deras utvecklingsnivå snarare än att se till 

enstaka elevers behov (Farrell, 2012). 

I sin yrkesutövning efterfrågar respondenterna mer tid för att utveckla eller möjliggöra 

inkludering, men även mer tid för att samarbeta, ha kollegiala samtal och diskutera 

värdegrund och bemötande. När det gäller förberdelsetid och efterarbete redovisar 

pedagogerna att de saknar tid för detta. Detta är ett organisatoriskt problem som styrs av 

brist på resurser. Resultatet av detta är att tiden styr och inte elevernas behov. Pedagoger 

upplever att det behövs tid för att utveckla inkluderingstankarna så de blir gemensamma 

på hela skolan. De saknar i vissa fall kompetens för att anpassa undervisningen så den 

fungerar för alla elever. Några av pedagogerna saknade kunskap om utvecklingsstörning 

och dess konsekvenser för undervisningen.  Här behöver skolorna stärka sin 

organisation med speciallärare som har fördjupade kunskaper om de dokument t.ex. 

skollagen (SFS, 2010:800) som styr och som tar del av aktuell forskning för att styra 

och påverka riktningen mot en ökad delaktighet för elever med funktionsnedsättning 

Pedagogerna efterfrågade mer tid för samarbete, kollegiala samtal och möjlighet att 

diskutera värdegrund och bemötande. Farrell (2012) menar att det måste finnas 

strukturer, system, metoder och en bred strategi att möta behoven hos alla barn. Kraven 

är höga på lärarna när det gäller att möta olika elever och se behoven, men även på 

kompetens och på utbildningen som läraren har enligt Persson (2007). Detta går att se i 

vår undersökning. Skrtic (1991) menar att lärare med olika kompetens ska samverka 

kring samtliga elever och olika sätt att arbeta med eleverna så de kan tillgodogöra sig 

undervisningen. För att personalen ska få en gemensam referensram kring begreppet 

inkludering måste det ges möjlighet att undersöka de olika sidorna som begreppet en 

skola för alla innefattas av enligt Karlsudd (2002). Det är viktigt att skapa en 

verksamhet som ses som en helhet, inte att det är två skilda system i samma 

organisation som jämförs med varandra (a.a.). Farrell (2012) instämmer i pedagogernas 

behov av att skolkulturen ska vara en harmonisk miljö som är omtänksam, stödjande 

och inkluderande. På skolan ska det vara en laganda bland lärarna, där ansvaret för 

elevernas individuella skillnader och särskilda behov tas om hand. Inkludering handlar 

om att säkerställa kvalitet och tillgång för alla elever. Det är känslan att tillhöra ett 

sammanhang för eleven som enligt Persson & Persson (2012) är primärt för att det ska 

bli en fungerande inkludering. En aspekt som lyfts fram är att alla inom kommunen ska 

vara positiva och att resurser ska säkerställas. Detta poängterar även Tideman (2000) 

som menar att bristande resurser i skolan leder till att fokus hamnar på elevernas 

svårigheter istället för skolans brister. 

En grundläggande målsättning med utbildning anser vi måste vara att få en förberedelse 

för ett vuxet liv. Detta gäller samtliga elever som går i skolan. Att kunna delta i 

arbetslivet har stor betydelse för människors delaktighet och självbestämmande. Ett 

arbete ger tillgång till ett socialt nätverk och en social status som gör människor 

delaktiga i samhället och att förhindrar utanförskap. 

 

 

8.1  Slutsatser                                                          
 

Undersökningens syfte var att öka kunskapen om och söka möjligheter för inkludering i 

grundskolan av elever med utvecklingsstörning. Med en webbenkät ville vi nå många 

pedagoger för att få en mångfald av tankar, idéer och praktiska lösningar för denna 

grupp elever. Vår erfarenhet var att skolan tenderar att sortera ut elever när problem 
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uppstår, snarare än att titta på hur undervisningen organiserades. Skolan behöver ta ett 

helhetsgrepp på organisation, resurser och anpassa miljön så det kan bli en skola för 

alla. Vi fann att inkluderande undervisning gynnar alla och att det finns ett brett stöd i 

teori och forskning kring detta, men att anpassningar och kunskaper om 

utvecklingsstörning behövs och efterfrågas för att detta ska fungera. Däremot har vi inte 

funnit något stöd för att exkluderande undervisning skulle gynna någon. När vi 

fördjupade oss i teorierna fann vi ett starkt stöd för inkludering. Vygotskij (1995) menar 

att det krävs metoder för att lära hur man gör, snarare än att isolera och hindra. Lärarens 

arbete är mycket viktigt genom att ge redskap som hjälper och möjliggör samarbete 

mellan elever och lärare. Vygotskij beskrev också att för en optimal samverkan mellan 

elever och lärare ska ske, är det avgörande hur miljön är utformad (a.a.). Genom 

samarbete och samspel sker utveckling mot kunskaper på högre nivåer. Internalisering 

är enligt Vygotskij (Bråten, 2011) en viktig del när den högre psykologiska processen 

bildas. Det som sker är att något yttre införlivas med den egna personen. För att vara en 

del av en grupp måste man ha känslan av att ingå i ett sammanhang. Relationen mellan 

gruppen och människan är ömsesidig och under ständig förändring. Det finns heller 

ingen tvekan om vad styrdokument och deklarationer avser i frågan. Det finns en stor 

diskrepans mellan styrdokument och skola. Vi har inte funnit någon förklaring till att 

det ser ut på detta sätt.  

 

Två begrepp som vi har mött under vår utbildning som vi studerat, problematiserat 

kring och som skapar förvirring för oss är inkludering och integrering. Vi har i vår 

bakgrund och teori hittat stöd för att tolka begreppen med att när du är inkluderad ingår 

du fullt ut i ett sammanhang medan integreringen görs vid vissa tillfällen, när det anses 

vara fungerande för just den eleven. Vid integreringstillfällena arbetar pedagogerna för 

att eleven ska få känslan av att tillhöra gruppen men det är svårare att få till känslan när 

eleven inte befinner sig i gruppen fullt ut. Begreppen behöver klargöras och fördjupas 

på organisations, grupp- och individnivå så att alla som arbetar inom skolan har en 

kunskap om greppen och vad de står för. De måste vara under ständig utveckling och 

behöver problematiseras utifrån det samhälle vi lever i. Vi har tagit ställning för att 

begreppet inkludering betyder att människor ingår i ett sammanhang på lika villkor där 

alla människor accepteras och olikheter ses som en tillgång i en gemenskap (Haug, 

1998). Begreppen inkludering och integrering förklaras och tolkas i vår bakgrund och 

teori utifrån olika infallsvinklar, beroende på vem som har behov av att belysa 

begreppen och vem de gynnar. Detta skapar en begreppsförvirring som kan missgynna 

eleverna och ger en okunnighet kring de värderingar och det uppdrag skolan har.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

 

9 Fortsatt forskning 

 
Det skulle vara intressant att följa upp vikten av att följa de mål som beslutats i 

internationella överenskommelser, skollagar och läroplaner. Verksamheten kan tendera 

att bli segregerad om det inte görs och det kan ses som ett mått på misslyckande. 

Undervisningen fokuserar många gånger på avvikelser och svårigheter istället för det 

motsatta. Med rätt förutsättningar kan alla elever klara grundskolans mål. Hur väl 

känner lokala politiker, pedagoger och rektorer till styrdokumenten och de 

internationella överenskommelserna?   

En annan infallsvinkel att följa upp skulle kunna vara att ta elevernas perspektiv och se 

hur undervisningen uppfattas av dem. 
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Bilaga A  Brev till rektorer och samordnare i kommunen            

 
 

Hej! 

Vi, Ewa och Pia, går på Linnéuniversitetet och utbildar oss till speciallärare mot 

utvecklingsstörning och skriver nu på vårt självständiga arbete/examensarbete. 

Vi skriver ett arbete om hur pedagoger som har elever med utvecklingsstörning 

inkluderade, helt eller delvis, i sina klasser på grundskolan arbetar med planering och 

undervisning. 

Nu undrar vi om du kan hjälpa oss med att skicka vidare det brev med länk till en enkät, 

som finns med som bilaga, till någon eller några pedagoger i din kommun som har 

elever med utvecklingsstörning i sina klasser. Vi vänder oss i första hand till pedagoger 

på grundskolan med elever som går helt i grundskola eller som delar sin tid mellan 

grundskola och grundsärskola. 

Vi tackar på förhand! 

Med vänlig hälsning  

Ewa Johansson och Pia Palmgren 

Ewa Johansson   XXXX 

Pia Palmgren      XXXX 
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Bilaga B  Missivbrev               
 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som läser till speciallärare mot 

utvecklingsstörning och är nu inne på vår sista termin och fokuserar nu på att skriva vårt 

självständiga arbete/examensarbete. Vi har intresserat oss för hur arbete och planering 

bedrivs på skolor där elever med utvecklingsstörning är inkluderade. Syftet med detta 

arbete är att undersöka hur pedagoger planerar och organiserar undervisningen för alla 

elever. Vi vill komma i kontakt med pedagoger som arbetar med elever med 

utvecklingsstörning i grundskolan för att besvara vår enkät.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men vill även ta 

hjälp av er verksamma pedagoger genom en webbenkät som vi hoppas att ni kan ta er 

tid att svara på. Länken till enkäten finns längre ner på sidan och den tar inte lång tid att 

svara på. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. 

Med vänlig hälsning och tack på förhand! 

Ewa Johansson och Pia Palmgren 

Länken till enkäten: 

För att komma till enkäten: tryck ner Ctrl och vänsterklicka på musen samtidigt. 

https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-

W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/viewform?usp=send_form 

 

Ewa Johansson XXXX 

Pia Palmgren    XXXX 

 

Handledare: Ulla Gadler  XXXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/viewform?usp=send_form


 
 

48 

 

Bilaga C  Enkät                
 

Enkät om inkludering 
*Obligatorisk 

Antal elever i klassen? * 

 
Hur många elever med utvecklingsstörning finns i klassen? * 

 
Hur många pedagoger arbetar i klassen vid inkluderingstillfällena? * 

 
Arbetar elevassistent med eleverna i klassen? * 

 
Organisation * 

Hur får eleven med utvecklingsstörning sin undervisning? 

o Helt i grundskolan  

o Delvis i grundskolan  

Om eleven delvis får sin undervisning i grundskolan. Hur många lektioner och i vilka 

ämnen? * 

 
Efter vilken kursplan läser eleverna med utvecklingsstörning? * 

o Grundskolans kursplan  

o Grundsärskolans kursplan, ämnen  

o Träningsskolans ämnesområden  

Planering * 

Hur läggs grovplaneringen upp? 

 
Vad fungerar bra i grovplaneringen ur inkluderingsperspektiv? * 

 
Hur läggs lektionsplaneringen upp? * 
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Vad fungerar bra i lektionsplaneringen ur inkluderingsperspektiv? * 

 
Hur läggs den enskilda planeringen upp? * 

 
Vad fungerar bra i den enskilda planeringen ur ett inkluderingsperspektiv? * 

 
Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan pedagogerna? * 

 
Hur arbetar ni med förberedelsetid och efterarbetningstid? * 

 
Beskriv ett tillfälle/tillfällen när du upplever att inkluderingen fungerar. * 
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På vems initiativ sker inkludering? * 

o Politiker  

o Rektor  

o Arbetslag  

o Lärare  

o Elever  

o Föräldrar  

o Övrigt:  

Samverkan * 

Hur sker samverkan mellan skolans personal i arbetet med inkludering? 

 
Hur gör du för att hitta möjligheterna att möta alla elever? * 

 
Hur gör du för att få inkluderingen i klassen att fungera? * 

 
Är det något du saknar i din yrkesutövning för att utveckla eller möjliggöra inkludering? * 
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Skicka
 

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär 
100 %: Du är klar. 

Tillhandahålls av  
Google Formulär

 

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google.  

Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor 

Stöd för skärmläsare aktiverat.  

Redigera detta formulär  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://docs.google.com/forms/d/1WkUIaI-W9Td7Jtl69Zu0TadLepAvi_Deo8xReF2p_F4/edit

