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Sammanfattning  

Syftet med studien är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och 

erfarenheter av hur grundskollärare lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans 

läroplan i en grundskoleklass utifrån följande forskningsfrågor. 

 Vilka utmaningar upplever grundskolläraren det finns med att undervisa utifrån två 

läroplaner?  

 Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisning för den integrerade 

grundsärskoleeleven på individ, grupp och skolnivå? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren att det finns med integrerade 

grundsärskoleelever i grundskolan? 

För att nå syftet i denna studie är tolv kvalitativa intervjuer genomförda med grundskollärare 

som undervisar en grundsärskoleintegrerad elev inom årskurserna 1-6. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är Nilholm och Göranssons (2013) tre definitioner på inkludering: den 

gemenskapsorienterade definitionen, den individorienterade definitionen samt den 

placeringsorienterade definitionen. 

Examensförordningen tydliggör att specialläraren bland annat ska ha kunskaper och 

färdigheter för att handleda och stötta kollegor i deras arbete kring grundsärskoleintegrerade 

elever. Studiens resultat visar att arbetet varierar hur grundskollärare arbetar med 

grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan. Den största oron hos studiens 

forskningspersoner är ängslan och frustration över att tiden inte räcker till att planera 

undervisningen för den grundsärskoleintegrerade eleven. Det framkommer av studiens 

resultat att de integrerade grundsärskoleelever oftast är lokalintegrerad utanför klassrummet. 

Studien beskriver även forskningspersonernas upplevelser av möjligheter respektive hinder 

med att undervisa grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan. 

 

 

 

 

Sökord: Utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning, sociokulturella perspektivet 

och grundsärskolans läroplan. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to describe and analyze elementary school teachers' experiences 

including students studying the special needs curriculum in their own class, based on the 

following research questions. 

 What challenges do elementary school teacher have integrating the two curriculums   

             in one class? 

 How does the elementary school teacher implement and plan lessons for the    

             integrated special need pupils on an individual, group and school level? 

 What opportunities and obstacles do elementary school teacher experience with a   

            special needs pupil in an integrated class? 

 

To achieve the purpose of our study, we have conducted qualitative interviews with 

elementary school teachers who teach at a basic school for grades 1-6. As a theoretical point 

of departure, we have chosen to use Nilholm and Göranssons (2013) three definitions of 

inclusion; the community-oriented definition, the individual-oriented definition and the 

investment-oriented definition. 

 

The degree regulation clarifies special needs teachers with a focus on developmental 

disorder. The specialist teacher must, among other things, have the skills to guide and support 

colleagues in their work around special needs pupils that have been included in the 

classroom. The study's results show that work varies over how elementary school teachers 

work with students following the rules of the basic school law. The biggest concern of the 

study's research is the teachers’ anxiety and frustration that time is not enough to plan lessons 

for the special needs pupil. It is apparent from the study result that special needs pupils are 

still locally included outside the classroom. The study also describes the researchers' 

experiences of opportunities and obstacles to teach special need pupils in elementary school. 

  

  

 

 

 

 

Keywords: Developmental disorder / intellectual disability, socio-cultural perspective and 

curriculum for special needs. 
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1. Inledning 

Under många århundraden har individer med intellektuell funktionsnedsättning kämpat för att 

bli bekräftad i sin omgivning samt för rätten att få tillgång till utbildning. Individer som 

räknats som idioter och som varit oönskade, förskjutna, hånade samt tillskrivits egenskaper 

som sinnesslöa, asexuella, översexuella, obildbara - till att idag räknas som fullvärdiga och 

respekterade medborgare som genom lagen har inskrivna rättigheter till goda levnadsvillkor 

och utbildning (Grünewald, 2008). Det som idag kallas grundsärskola har en historia som 

sträcker sig över 150 år tillbaka i tiden. Frågor kring vilka som ska ta del av möjligheten till 

utbildning, vem som ska ansvara för utbildningen samt hur utbildning ska organiseras för 

elever som inte lever upp till skolans krav. Dessa frågor lever fortfarande kvar i samhället 

trots att det har diskuterats sedan mitten av 1800-talet (Berthén, 2007). 

Ledmotivet för en svensk skola har sedan länge varit att skapa förutsättningar för en skola för 

alla, även elever med funktionsnedsättning ska få samma rättigheter och möjligheter som 

elever utan funktionsnedsättning. Det är viktigt att visionen om en skola för alla når ut till 

personalen som arbetar inom skolans verksamheter. Carlbecks-kommittén tar upp betydande 

frågor kring olikheter, inkludering, inflytande, delaktigheten och kostnader med att de yttersta 

frågorna baseras på värderingar och attityder. Kommittén tog sig namnet för att hedra 

Amanuella Ottilliana Carlbeck som var en pionjär under 1800 -talet när det gällde 

undervisning av personer med utvecklingsstörning (SOU:2004:98). Idén bakom begreppet en 

skola för alla är välkänd världen över och finns dessutom inskriven i såväl internationella 

som nationella styrdokument (Salamancadeklarationen, 2006). En skola för alla bygger på att 

samtliga elever ska ges förutsättningar för att ingå i sociala och kommunikativa kontexter 

med kommunikativa och sociala redskap. Målet är att skolor bland annat ska värdesätta 

mångfalden samt ha beredskap och möjlighet till att ta emot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning på samma villkor som elever utan funktionsnedsättning. Skolan i 

Sverige har till uppgift att anpassa undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och 

behov samt att skapa en likvärdig utbildning oavsett etnicitet, intellektuell 

funktionsnedsättning eller annat hinder som kan orsaka svårigheter för en elev (Skolverket, 

2011a och Skolverket, 2011b). 

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att undervisas i två separata 

skolformer, i grundsärskolan eller som integrerad elev i grundskolan (Skolverket, 2013). 

Inkludering är därför ett centralt begrepp i vår studie, som framförallt kommer att kretsa 

kring hur lärare bedriver sin undervisning med de integrerade grundsärskoleeleverna i sin 

grundskoleklass. Inkludering innebär kortfattat att alla elever, oavsett förutsättningar, ska få 

ta del av den planerade undervisningen utifrån sina förmågor. Vi upplever att det finns behov 

av att undersöka hur förutsättningarna ser ut för de grundskollärare som har integrerade 

grundsärskoleelever i sin grundskoleklass. Det är av stor vikt i dagens skolor att med hjälp av 

specialläraren, kunna möta upp elevers olika behov och förutsättningar med en anpassad 

undervisning och en tillrättalagd skolmiljö (SFS 2010:800; SFS 2011:186). 

Som blivande speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning, ser vi det som vår 

uppgift att hjälpa grundskolläraren att integrera eleven på ett välfungerande och meningsfullt 
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sätt i sin grundskoleklass. Enligt det sociokulturella perspektivet är det gruppens sociala 

förutsättningar som gör det möjligt att lärande sker i en gemenskap och att människan på så 

sätt utvecklas tillsammans med andra (Säljö, 2010). Speciallärarens roll är att ge individuellt 

stöd till alla elever men även till att hjälpa lärarna hantera elevers olikheter (Sundqvist m fl., 

2014). När vårdnadshavare önskar att deras barn ska läsa efter grundsärskolans bestämmelser 

inom grundskolan, är det viktigt att olika yrkeskategorier bidrar med kunskaper för att ge 

eleven den utbildning som eleven har rätt till. I speciallärarens uppdrag ingår bland annat att 

ge dessa elever särskilt stöd och förutsättningar för att kunna nå uppsatta kunskapskrav 

(Skolverket, 2015c). 

I examensförordningen för speciallärarexamen (SFS 2011:186) står bland annat att vi inför 

vår kommande yrkesroll som speciallärare ska ha kunskap om lärande och utveckling hos 

elever med en utvecklingsstörning samt att vi ska vara en kvalificerad samtalspartner till 

kollegor inom dessa frågor. Därför känner vi att det är viktigt med kunskap och förståelse för 

vilka utmaningar, hinder och möjligheter grundskollärare kan uppleva med att ha 

grundsärskoleelever integrerade i sin grundskoleklass. Vi anser också att det är viktigt med 

förståelse för utmaningar som kan tillkomma genom att behöva undervisa utifrån två olika 

läroplaner, grundskolans samt grundsärskolans läroplan. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och 

erfarenheter av hur de lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i den 

egna grundskoleklassen. 

Följande forskningsfrågor kommer att belysas i studien: 

 Vilka utmaningar upplever grundskolläraren det finns med att undervisa utifrån  

 två läroplaner? 

 Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisning för den integrerade   

grundsärskoleeleven på individ, grupp och skolnivå? 

  Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren att det finns med  

 integrerade grundsärskoleelever i grundskolan? 
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2. Begrepp och definitioner 
Grundsärskolans bestämmelser, innebär att elever är inskrivna i grundsärskolan och följer 

bestämmelser som, grundsärskolans läroplan, grundsärskoleförordningen, kursplaner, 

betygskriterier samt timplan (Werner, 2014). 

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning eller elever med utvecklingsstörning, 

kommer att användas som begrepp i studien. En elev med en intellektuell 

funktionsnedsättning har ett IQ under 70 och ligger därmed till grund för att bli mottagen i 

grundsärskolan och följa grundsärskolans bestämmelser (SFS 2010:800). 

Integrerad elev, innebär enligt Skollagen (SFS 2010:800) att en elev som följer 

grundsärskolan bestämmelser kan få sin utbildning i grundskolans miljö. Elever med en 

utvecklingsstörning eller annan funktionsnedsättning som jämställs, kan läsa integrerat och 

på så sätt undervisas i ett klassrum där grundskolläraren arbetar utifrån två olika läroplaner, 

grundskolans samt grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2011a och Skolverket, 2011b). Att 

foga samman delar, som att inskrivna elever i grundsärskolan har en eller ett flertal lektioner 

med elever i grundskolan kan enligt Jakobsson och Nilsson (2011) förklaras som integrering. 

Inkludering, definieras i studien som att den inkluderade/integrerade eleven ska ses som en 

naturlig del av gruppen/klassen. Inkludering är i dagsläget ett begrepp som mestadels ersätter 

begreppet integrering (Rabe m.fl, 2001). Uttrycket för inkludering/integrering är ett uttryck 

som framförallt har jämställts med en skola för alla. Helldin och Sivertun (2004) menar att 

det skett en förändring av innebörden av begreppet sedan 1990 - talet utifrån att 

individualismen har inverkat på skoldebatten där det är skolan som ska erbjuda elever en stor 

valfrihet. Inkludering och integrering kommer att användas som begrepp i studien, med en 

likvärdig innebörd. 

Grundskolläraren, en lärare som inte behöver ha någon speciallärarexamen för att undervisa 

en integrerad grundsärskoleelev inom grundskolan (Skolverket, 2015c). Däremot behöver 

lärare i grundsärskolan en utökad kompetens i form av en speciallärarexamen med 

specialisering mot utvecklingsstörning för att få undervisa, bedöma och betygsätta elever 

inom grundsärskolan. Alternativt en specialpedagogexamen för behörighet att undervisa och 

bedöma eleverna inom denna skolform. Den svenska regeringen tog detta beslut våren 2011 

med att skolor får dispens till 2018, innan beslutet ska vara verkställt och undervisande lärare 

i grundsärskolan ska vara examinerade speciallärare (SFS 2011:186). I studien kommer 

klassläraren/mentorn att benämnas som läraren/grundskoleläraren. 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I bakgrunden presenteras en historisk sammanfattning av olika synsätt på utbildning av elever 

med utvecklingsstörning eller som det nu allt oftare benämns, intellektuell 

funktionsnedsättning. Beskrivningen handlar om hur den svenska skolan har formats och 

utvecklats från att tidigare exkluderat elever med en intellektuell funktionsnedsättning till 

dagens inkludering i grundskolan. Genom större kunskap och medvetenhet om den historiska 

utvecklingen, kan vi skapa större förståelse för hur grundskolläraren reflekterar kring 

integrerade grundsärskoleelever i sin undervisning. Utvecklingsstörning eller intellektuell 

funktionsnedsättning är ett komplext begrepp, med många olika tolkningar och innebörder. 

Därför ges en begreppsbeskrivning över hur studien förhåller sig till begreppet samt en 

vetenskaplig syn på definitionen. Vidare synliggörs forskningens syn på definitionen av 

begreppet integrerad. Därefter belyses forskning kring den inkluderade skolan med 

integrerade grundsärskoleelever. Styrdokumenten kommer att presenteras för de två 

skolformerna samt en beskrivning av hur en elev blir mottagen i grundsärskolan. Därefter 

beskrivs det hur många inskrivna grundsärskoleinkluderade elever det finns i studiens två 

undersökta kommuner samt hur många av dessa elever som väljer att följa grundsärskolans 

bestämmelser inom grundskolan eller väljer att ta del av utbildningen på grundsärskolan. De 

specialpedagogiska perspektiven med koppling till inkludering lyfts fram i slutet av 

bakgrunden samt hur dessa olika perspektiv kan påverka lärarnas syn och förhållningssätt till 

att undervisa inkluderade grundsärskoleelever i sin klass. Studiens teoretiska utgångspunkt 

beskrivs sist i detta avsnitt. 

3.1 Historisk överblick 
Historiskt sett har personer med utvecklingsstörning länge ansetts vara mindre värda än 

personer utan någon funktionsnedsättning. Ända fram till mitten av 1900– talet var svenska 

samhället bekymrad, över att kvinnor med utvecklingsstörning/funktionsnedsättning skulle 

öka spridningen av antalet utvecklingsstörda barn. Därför genomförde staten 

tvångssterilisering av dessa kvinnor för att bekämpa spridningen (Hugemark och Söder, 

2016). 

När den allmänna folkskolan infördes år 1842 skapades ett behov av att upprätta 

sinnesslöanstalter för de barn som inte kunde tillgodogöra sig undervisning. De ansågs inte ha 

rättigheter och tillgång till folkskolan (Berthén, 2007). Förhoppningen för dessa elever var 

istället att de skulle blir arbetsföra, självförsörjande och med så lite hjälp som möjligt klara 

sig själv i samhället (Ineland m.fl., 2013). Det var endast de elever som ansågs vara bildbara 

som blev mottagna när sinneslöskolanstalten började ta form under 1870 – talet. Eftersom 

eleverna på sinneslöskolanstalten ansågs vara oförmögna att i större utsträckning kunna 

tillgodogöra sig läs- och skrivundervisning, skulle de istället lära sig kunskaper som vara till 

nytta för dem som vuxna. Åsikter som präglade anstalterna och samhället var att de 

sinnesslöa barnen var understimulerade. Genom att träna de utvecklingsstördas sinne fanns 

det förhoppningar om att de skulle kunna botas eller åtminstone göras mottagliga för 

undervisningen (Berthén, 2007). Den historiska utvecklingen för omsorg av personer med 

utvecklingsstörning kan förklaras utifrån tre perspektiv; det pedagogiska, det medicinska 
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samt det socialpedagogiska. Denna studie tar utgångspunkt i att sinneslöanstalterna kan ses 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv enligt Ineland m.fl, (2013). 

Den första delen av 1900-talet präglades av svenska samhällets rashygieniska tankar och 

omsorgen av de sinnesslöa barnen som gick mot ett allt mer medicinskt inriktat perspektiv 

(Ineland m.fl 2013). Intelligenstest infördes för att kunna skilja ut svagbegåvade elever från 

skolundervisningen. Det fanns en rädsla i samhället för negativa konsekvenser om att friska 

elever blandades med sinnesslöa elever och de utvecklingsstörda började ses som ett hot mot 

samhället och välfärden. Efter andra världskrigets slut ändrades samhällsklimatet och fokus 

flyttades till det socialpedagogiska perspektivet. Det medicinska perspektivet samt omsorgen 

om de sinnesslöa barnen på anstalterna kritiserades för att vara omänskligt samt att 

misskötseln av personer med en utvecklingsstörning avslöjades och ifrågasattes (Grünewald, 

2008; Hjörne och Säljö, 2013). 

Lagen om undervisning och skolplikt för de sinnesslöa barnen infördes 1944 och landstingen 

fick ansvaret för att upprätta dessa skolor. Det var fortfarande endast de bildbara barnen (dvs. 

de som hade en lindrig utvecklingsstörning) som omfattas av skolplikten. Det dröjde 

ytterligare tio år till innan alla barn med utvecklingsstörning fick rätt till utbildning (Ineland 

m.fl. 2013). År 1954 kom lagen om undervisning och vård av vissa psykiskt efterblivna. I och 

med denna lag, fick även de obildbara eleverna rätt till skola och vård och namnet särskola 

var ett faktum (Szönyi, 2005). För att möta upp kritiken under 60-talet, om särskiljandet i 

form av speciella skolor och klasser, placerades nu elever med funktionsnedsättning allt 

oftare i konstellationer med elever utan någon utvecklingsstörning. Det dominerande 

synsättet var att den avvikande eleven skulle anpassas till skolan och inte att skolan skulle 

anpassas utifrån elevens behov. Utifrån det socialpedagogiska perspektivet lades grunden för 

normaliseringsprincipen, med målet att skapa normala levnadsvillkor för dessa personer samt 

att de skulle uppfattas som medborgare och inte som avvikare i samhället (Ineland m.fl. 

2013). 

Under 70-talet började integreringsideologin omsättas i praktiken och målsättningen var 

bland annat att barn och ungdomar med en utvecklingsstörning skulle få växa upp 

tillsammans med sin familj. Grundskolan skulle snart också komma att omfattas av 

integreringsprincipen, vilket gjorde att särskolan inkluderades inne i grundskolans lokaler, i 

hopp om att öka den sociala delaktigheten mellan personer med och utan en 

utvecklingsstörning (Szönyi, 2005). Integreringsprojektet på skolorna fick skeptiskt gehör 

eftersom den fysiska integreringen av särskoleklasser inom grundskolan inte med automatik 

resulterade till ökade kontakter mellan särskoleelever och grundskoleelever (Ineland m.fl., 

2013). 

Efter 1989 års handikapputredning kom nedläggning av institutioner och kommunalisering av 

grundskolan och LSS-lagstiftningen blev aktuell. Kommunerna fick ta över ansvaret från 

landstinget och kommunerna blev därmed skyldiga att ordna grundsärskolor. Det fanns 

därefter en strävan av att leva upp till en skola för alla (Szönyi, 2005). Kommunaliseringen 

av grundsärskolan har bidragit till att skolledare och lärare som tidigare inte varit i kontakt 

med grundsärskoleelever, nu ska ansvara för grundsärskoleelevernas undervisning. 
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Undersökningar som Skolverket gjort för att granska kvaliteten i grundsärskolan har visat att 

både skolledare och undervisande lärare i grundskolan har bristande kunskaper om 

grundsärskolans intentioner i styrdokumenten. Det bidrar till att elever som läser efter 

grundsärskolans bestämmelser i grundskolan, riskerar att få sämre undervisning än vad de 

skulle kunnat få inom grundsärskolan (Skolverket, 2001). 

År 1973 fick grundsärskolan sin första egna läroplan som sedan reviderades år 1990. När 

grundskolans läroplan, Lpo 94, trädde i kraft ingick även grundsärskolan i detta styrdokument 

för att sedan åter få en egen läroplan år 2011, läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 

2015a). Den svenska skolan ska idag, oavsett skolform, ha sin grund i samhällets 

demokratiska värderingar. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning oavsett förmåga. 

Skolan ska även tillika förmedla och förankra de rådande samhällsnormer oavsett kön, 

etnicitet eller funktionshinder. Den svenska utbildningen ska genomsyras och betona värdet 

av bland annat mångfald, jämlikhet och delaktighet (SFS 2010:800). 

3.2 Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning 
Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning är ett komplext begrepp som kan 

förklaras och definieras utifrån olika faktorer. Begrepp som idioter, sinnesslöa, 

begåvningshandikapp, förståndshandikappade har tidigare använts för att beskriva personer 

med en utvecklingsstörning (Grünewald, 2008). 

Inom det medicinska perspektivet ses intellektuell funktionsnedsättning utifrån att det uppstår 

på grund av en effekt från sjukdom eller skador på hjärnan. Inom det sociala perspektivet 

läggs tyngden istället på att en intellektuell funktionsnedsättning är ett resultat av 

samhälleliga hinder samt bristen på okunskap hos andra. Utifrån den miljörelativa modellen 

beskrivs begreppet utvecklingsstörning som att det är samhällets synsätt som avgör vad som 

beskrivs och ses som en intellektuell funktionsnedsättning. Den sistnämnda modellen ser 

begreppet utvecklingsstörning som ett resultat av individuella egenskaper men även utifrån 

samhällets hinder och barriärer (Ineland m.fl.,2013). Gemensamt för alla tre perspektiv är att 

begreppet utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning, definieras genom att 

personen har svårigheter med att självständigt klara av ett vardagsliv. Personerna har 

ytterligare svårigheter med att ta in kunskap och tillämpa kunskap samt svårt att bearbeta 

information (Granlund, 2009). 

För att få diagnosen utvecklingsstörning i Sverige är ett av kriterierna att personen har en 

intelligenskvot som understiger IQ 70 och att den intellektuella funktionsnedsättningen 

klassificeras som grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning. Ett annat kriterium för 

diagnosen utvecklingsstörning är att skador och nedsättningar i begåvnings funktioner som 

klassificeras som utvecklingsstörning, måste ha utvecklats före 16 års ålder (Ineland 

m.fl.,2013). För att det ska bli en rättvis bedömning av elevens IQ är det viktigt att 

intelligenstestet utförs i ett sammanhang och att bedömning även görs efter elevens adaptiva 

förmåga. Det för att skapa en överblick över elevens olika förmågor och för att det inte enbart 

är elevens IQ som påverkar elevens rätt att blir mottagen till särskild skolform (Higgins, 

2014). 
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3.3 Integrerad eller inkluderad? 
En av den största utmaningen för det svenska samhället är att möta och ta tillvara på olikheter 

i olika sammanhang (Ineland m.fl., 2013). Utbildningspolitiken i Sverige har under lång tid 

haft ambitionen att skapa en skola för alla, trots elevens individuella förutsättningar ska rätten 

finnas till en likvärdig utbildning. En skola där så få elever som möjligt segregeras 

(Andersson och Thorsson, 2009). En skola som arbetar och strävar efter att varje elev ska 

vara delaktig och ha inflytande över sin skolgång där undervisningen anpassas och utformas 

efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket 2002b). 

I samband med Salamancadeklarationen (2006) fick inkluderingsbegreppet ett nationellt 

genombrott under 1990-talet där bland annat särlösningarna kritiserades ute på skolorna. 

Salamancadeklarationen har som målsättning att avveckla särlösning för elever i behov av 

särskilt stöd. Deklarationen grundar sig fortfarande i att skolor tar till vara på elevers 

olikheter och möjligheter till lärande. Det innebär att skolor inte ska placera ut elever i 

särskilda undervisningsgrupper, det vill säga olika särlösningar. Inkludering är ett komplext 

begrepp och definieras oftast på olika sätt beroende på vilken typ av inkludering som avses. 

Det innebär att begreppen integrerad elev eller inkluderad elev, ofta ersätter varandra i 

praktiken eftersom det inte finns någon entydig definition av skillnader i begreppen 

(Skolverket, 2015c). Det råder inte ens full enlighet inom forskarvärlden kring skillnader 

mellan begreppen inkludering och integrering, därmed finns det inget entydigt svar vilket 

begrepp som ska användas (Nilholm, 2006). Däremot förespråkar allt fler forskare att 

begreppet inkludering ska användas istället för det traditionella begreppet integrering. 

Bakgrunden och motivet till begreppsbytet hänvisas till att begreppet integrering får 

innebörden att det är eleverna som på ett eller annat sätt är de avvikande. Medan begreppet 

inkludering framställer det som att det är skolornas ansvar att ta vara på elevernas olikheter 

(Carlsson och Nilholm, 2004). 

Inkluderingsbegreppet innebär i grunden att elever ska känna delaktighet, både socialt och 

pedagogiskt samt att skolan ska se det som en berikande effekt av elevernas mångfald. 

Eleven och klassrummet måste ses som ett framgångsrikt personligt, individuellt 

välbefinnande, där klasslärare står för individuella anpassningarna utifrån förutsättningarna 

hos eleverna. Läraren måste också vara observant under elevens utveckling för att frambringa 

det bästa möjliga i den inkluderande undervisningen (Nilholm, 2006). Begreppet integrering 

kan ligga till grund för att stärka förhållandet mellan ett vi och ett dom menar forskningen. 

Integrerade grundsärskoleelever kan på så sätt identifiera sig till en avvikande dom eftersom 

miljön, det vill säga grundskolan, inte är anpassad till att ta emot elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Därför har begreppet integrering kritiserats och inkludering har istället 

tagit vid (Nilholm och Göransson, 2013). 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) ska elever med funktionsnedsättningar beaktas och ges 

möjligheter till att ingå i sociala och kommunikativa kontexter med kommunikativa och 

sociala redskap. Det med förhoppning att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska klarar sig så självständigt som möjligt i 

vuxenlivet, utifrån dess förutsättningar. Skolor med integrerade grundsärskoleelever är enligt 
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Salamancadeklarationen (2006) det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder. 

Deklarationen menar att skolor med dessa integrerade elever inbjuder till en mer 

välkomnande närmiljö som förhoppningsvis resulterar i ett mer integrerat samhälle. Ett 

samhälle där skolundervisning ges till alla. Elever bör i så stor utsträckning som möjligt lära 

tillsammans men dessvärre kan många lärare se elevens individuella svårigheter som ett 

hinder vid en inkludering (Linton, 2015). 

Haug (1998) menar att integrering kan ses utifrån två olika sidor. På ena sidan menar han att 

svensk skolpolitik har sin bas inom de demokratiska värdena, som deltagande, å andra sidan 

menar han att utvecklingen går åt motsatt riktning genom särskiljande lösningar och skolan 

lutar mot det kompensatoriska perspektivet. Haug anser att det inte enbart räcker med att 

placera grundsärskolans elever i grundskolan för att lyckas med en integrering av dessa 

elever utan det krävs ett gemensamt arbete. Ett gemensamt arbete inom skolväsendet för att 

på bästa sätt organisera och synliggöra en inkluderad verksamhet av grundsärskoleintegrerade 

elever i grundskoleklasser. 

om skolan ska närma sig idealet där alla elever är fullständigt inkluderade, krävs något 

mycket mer än bara organisatorisk förflyttning av eleverna från grupper och särskolor 

in i klassrummet i normalskolan. Det löser inte särskilt många problem. Risken är 

istället att inkludering blir desamma som osynliggörande och avsaknad av individuell 

anpassning (Haug, 1998, s.60). 

3.4 Styrdokument för grundsärskolan och grundskolan 
I och med att den nya skollagen fastslogs 1:a juli 2011, delades läroplanen upp i grundskola 

och grundsärskola. Tillsammans med specialskolan och sameskolan har dessa skolformer en 

samlad läroplan för respektive skolform. Den samlade läroplanen innehåller tre gemensamma 

delar; skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål samt riktlinjer för utbildning och 

kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Dessa tre delar är i princip likadan vare sig 

eleven följer grundskolan eller grundsärskolans bestämmelser. Det som skiljer läroplanerna åt 

är de anpassade målen, kunskapskraven samt timplanen (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b). 

Skolan har alltid ett kunskapsuppdrag. Oavsett skolform, har grundsärskoleelever alltid rätt 

till en individuellt anpassad undervisning inom samma ämnesområden som grundskolan. 

Skillnader mellan skolformerna är bland annat att grundsärskolan ger omdömen i samtliga 

ämnen under elevens hela skolgång, samt att betyg ges endast om vårdnadshavare eller elev 

önskar. Grundskolans elever bedöms med omdömen från årskurs 1 och betyg ges efter 

betygsskalan A till F från årskurs 6, medan elever inom grundsärskolan bedöms efter 

betygsskalan A till E från och med årskurs 6. När en elev följer grundsärskolans 

bestämmelser utökas undervisningstimmar i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa 

samt slöjd, både trä-och metall samt textil redan från årskurs 1. Vilket innebär att andra 

teoretiska ämnen som svenska, matematik och engelska minskar i undervisningsminuter 

(Skolverket, 2014). 
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3.5 Inskriven i grundsärskolan 
Från och med 1 juli 2011 tillämpas den nya Skollagen (SFS 2010:800). Där beskrivs det att 

skolan har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt i sitt lärande. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011b). 

Skolan är skyldig att ge alla elever den ledning och stimulans som behövs i deras lärande och 

personliga utveckling (SFS 2010:800). Hemkommunen ansvarar för mottagandet av elever 

till grundsärskolan samt de elever som bedöms att inte uppnå kunskapskraven på grund av sin 

utvecklingsstörning. Därefter sker mottagande i grundsärskolan. Enligt 29 kap. 8§ i Skollagen 

gäller detta även de elever som fått en betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning på grund av hjärnskada som uppkommit i samband med yttre våld eller 

kroppslig sjukdom. Dessa elever är även de berättigade att bli mottagna till grundsärskolan. 

Elever med autism eller autismliknande tillstånd ska endast bli mottagna till grundsärskolan 

om de även har en utvecklingsstörning eller en funktionsnedsättning som enligt Skollagen 

jämställs med en utvecklingsstörning. Till grund för ett kommande beslut för ett mottagande i 

grundsärskolan ligger en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk samt en social 

bedömning av eleven (SFS 2010:800).  

Den pedagogiska och psykologiska kartläggningen lyfter fram aspekter som uppfyller 

kriterium inför mottagandet i grundsärskolan. Den sociala kartläggningen är till för att kunna 

utesluta andra förklaringar till elevens inlärningssvårigheter, utöver 

utvecklingsstörningsdiagnosen. Den medicinska bedömningen har fokus på att synliggöra 

aspekter som kan tyda på att eleven hör till grundsärskolan, till exempel en 

kromosomavvikelse men även för att möjliggöra andra förklaringar till ett behov av särskilt 

stöd. En utredning av en grundsärskoleelev är komplett när alla fyra bedömningar är gjorda 

och ett beslut kan tas kring ett mottagande i grundsärskolan enligt Skollagen (SFS 2010:800). 

Alla kartläggningar måste sammanställas innan beslut fattas och därför är det inte önskvärt att 

enbart fokusera på en elevs intelligenskvot vid beslutsfattning för mottagande i 

grundsärskolan (Skolverket, 2013). 

När en elev blir mottagen och inskriven att följa grundsärskolans bestämmelser, finns det två 

möjligheter för eleven skolgång. Antingen kan eleven ta del av sin undervisning inom 

grundsärskolans lokaler eller så kan vårdnadshavare önska en integrering i grundskolan för 

sitt barn. Det finns däremot ingen lag som hänvisar till att en elev har rätt att vara integrerad i 

grundskolan efter mottagande i grundsärskolan, utan det är ett beslut som fattas av berörda 

huvudmän (Skolverket, 2013). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska en integrerad 

grundsärskoleelev bedömas utifrån grundsärskolans läroplan och det är rektors skyldighet att 

informera undervisande lärare vilka bestämmelser som gäller för grundsärskolan. Rektor har 

även rätt att besluta och göra anpassningar i timplanen, för att den integrerade 

grundsärskoleeleven ska kunna följa klassens schema trots att grundsärskolans timplan skiljer 

sig från grundskolan (Skolverket, 2013). 



15 
 

Antalet elever inom grundsärskolan ökar i de högre årskurserna vilket kan beror på att många 

elever börjar i grundskolan, men blir mottagen till grundsärskolan i de högre årskurserna. 

Ungefär tjugo procent av rikets grundsärskoleelever väljer att gå som integrerad elev i 

grundskolan (Skolverket, 2015b). Rikets totala antal elever som har blivit mottagna att läsa 

efter grundsärskolans bestämmelser under läsår 2016/2017 är 3136 stycken elever inom 

årskurs 1-6. Av dessa elever väljer 725 stycken elever (23,1%) att gå som integrerade 

grundsärskoleelever i grundskolans verksamhet (Skolverket, 2017).  

 

 

 

 

 

Figur 1: Antal elever i Sverige som följer 

grundsärskolans bestämmelser, i årskurs 1-6 (Skolverket, 2017). 
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3.5.1 Grundsärskoleintegrerade elever i de undersökta kommunerna 

I kommun A finns det ett sjuttiotal elever inom årskurs 1-6 som är mottagna att läsa efter 

grundsärskolans bestämmelser. 13 % av dessa elever väljer att gå som integrerade elever i en 

grundskoleklass. 87 % av dessa elever väljer att få sin utbildning på grundsärskolan alternativ 

grundsärskolan med inriktning träningsskolan (Skolverket, 2017). 

 

Figur 2. Antal elever inskrivna i 

grundsärskolan i kommun A (Skolverket, 

2017). 

 

I kommun B finns det ett fyrtiotal elever inom årskurs 1-6 som är mottagna att läsa efter 

grundsärskolans bestämmelser. 14 % av dessa elever väljer att gå som integrerade elever i en 

grundskoleklass. 86 % av dessa elever väljer att få sin utbildning på grundsärskolan alternativ 

grundsärskolan med inriktning träningsskolan (Skolverket, 2017). 

 

Figur 3. Antal elever inskrivna i 

grundsärskolan i kommun B (Skolverket, 

2017). 
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3.6 I grundsärskola eller i grundskola? 
I Mars 2002 kom ett regeringsuppdrag till Skolverket (Skolverket, 2002a). Syfte var att 

synliggöra undervisningen i grundsärskolan men även undervisningen av de integrerade 

grundsärskoleeleverna i grundskolan. Utredningen visade att positiva effekter för eleven med 

att välja integrerad anpassning i en grundskoleklass, är bland annat att elever med en 

intellektuell funktionsnedsättning kan få draghjälp, grundskoleelever blir en sorts förebild 

med deras fysiska närvaro som ger grundsärskoleelever till exempel social träning. Den 

största vinsten med att elever blir mottagna till grundsärskolan men väljer att gå kvar i 

närliggande grundskola är bland annat att eleverna undviker långa taxiresor. Nackdelar med 

integrering som togs upp, är att det finns en risk att grundsärskoleelever undervisas utifrån 

grundskolans bestämmelser eftersom det underlättar för undervisande lärare. Dessa elever 

riskerar att bli socialt isolerade om de inte sedan tidigare har en fungerande kompisrelationer 

i klassen. Det kan vara lättare för elever i yngre åldrarna att vara grundsärskoleintegrerade i 

grundskolan, eftersom de yngre integrerade eleverna oftare har det enklare att finna kamrater 

att leka med. Författare till studien “i särskola eller i grundskola?” uppmärksammar att ingen 

av deltagarna i studien, upplever eller har tankar om att det kan vara något positivt för elever 

inom grundskolan att ha en grundsärskoleelev inkluderad i sin klass (Skolverket, 2002a). 

Paralleller kan dras till en tidigare studie som redovisades i början av 1990-talet när 

kommunaliseringen var aktuell. I studien blev sexton lärare intervjuade kring integrerade 

grundsärskoleelever i grundskolan. Det var endast en lärare i studien som såg en positiv 

effekt av integrering eftersom grundskolans elever fick möjlighet att umgås med ”annorlunda 

barn, till exempel utvecklingsstörda” (Jensen och Ohlsson, 1991).  

I studien I särskola eller i grundskola? som utfördes som ett regeringsuppdrag till Skolverket 

2002 rapporterades svårigheter som kan uppstå för undervisande lärare med att vara 

pedagogiskt ansvarig för integrerade grundsärskoleelever i sin klass på grundskolan. 

Svårigheter som togs upp var bland annat att det är svårt att veta vilken kunskapsnivå 

undervisningen ska utgå från samt vilka krav som kan ställas på integrerade 

grundsärskoleelever. Det påvisades att det finns svårigheter för undervisande lärare att veta 

om eleven i fråga är mottagen i grundsärskolan eller efter bestämmelserna utifrån 

grundsärskolan med inriktning träningsskola. En annan svårighet som framkom var att lärare 

blir beroende av att ha en assistent kopplad till eleven. För en lyckad integrering av elever 

som är mottagna till grundsärskolan men väljer att gå kvar i grundskolan är lärares och 

skolledares kompetens och inställning en viktig förutsättning. Det krävs en tydlig medveten 

och aktiv strävan av personalen att grundsärskoleelever ska bli socialt integrerade i klassen 

och inte bara fysiskt integrerad genom att vistas i klassrummet tillsammans med de övriga 

eleverna. Det krävs att den undervisande läraren tror på idén om att eleven kan tillgodogöra 

sig kunskaper trots att undervisningen sker efter en annan skolforms bestämmelser. Avsaknad 

av entusiasm för att ta emot en integrerad elev kan bero på lärarens upplevelse av att de har 

för lite specialpedagogisk kompetens men även att de saknar specialpedagogisk rådgivning 

från skolledare. Avsaknad av dessa faktorer kan bidra till att integrerade grundsärskoleelever 

kan upplevas som en belastning för grundskolan (Skolverket, 2002a). 
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3.7 Internationell forskning om lärares erfarenhet av 

grundsärskoleintegreade elever i grundskolan 
Det kan uppstå problematik med att tror att de integrerade grundsärskoleelever blir 

inkluderade i grundskolans verksamhet genom att endast vistas i klassrummet enligt Alm och 

Nilholm (2010). Tillsammans genomförde Alm och Nilholm en studie för att undersöka det 

inkluderade klassrummet, med fokus på lärares undervisningsstrategier och elevernas 

upplevelser av det. Lärarna som deltog i studien uttryckte bland annat att antalet elever i 

klassen påverkar hur integreringen av den grundsärskoleintegrerade eleven såg ut. Alm och 

Nilholm påvisade att lärarna i studien upplevde en utmaning med att finna balans i 

klassrummet. En balans mellan att skapa en känsla av gemenskap samtidigt som varje elevs 

rätt till en anpassad undervisning utifrån sin egen förmåga var av stor vikt (Alm och Nilholm, 

2010). 

Paralleller kan dras till en liknande studie som genomfördes i Rumänien (Marin, 2014). 

Lärarna som deltog i denna studie uttryckte själv att de hade för lite kompetens för att kunna 

undervisa elever med utvecklingsstörning i samma klassrum som elever utan en 

utvecklingsstörning. Lärarna i studien upplevde stor utmaning med att tillgodose elevernas 

rätt till anpassad utbildning. Sammanfattningsvis menar författaren till studien, att skolor och 

utbildningssystemet behöver förändras för att kunna leva upp till Salamancadeklarationen 

(2006). Marin anser att det skapas en komplexitet för lärare att möta och tillgodose elevers 

olikheter i klassrummet samtidigt som det är något som förväntas att lärare ska behärska 

(Marin, 2014).  

År 2015 genomfördes en annan studie i Indien, där hela 175 stycken lärare deltog med syfte 

att beskriva lärares oro för den inkluderande skolan (Yadav m.fl, 2015). Även lärarna i denna 

studie kände en oro till att undervisa elever med en utvecklingsstörning i samma klassrum 

som elever utan utvecklingsstörning. Lärarnas oro i den genomförda studien grundades i att 

de inte hade tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för att undervisa dessa elever. 

Lärarna i studien ansåg sig behöva stärka kvalitén på undervisningen för elever med en 

utvecklingsstörning och ansåg att de har för lite kunskaper till att undervisa elever med 

utvecklingsstörning. Lärarna ställer sig även frågande till att de verkligen kan tillgodose de 

olika behov av stöd som eleverna med utvecklingsstörning har för att tillgodogöra eleverna 

mer kunskaper. Lärarna i studien önskade att få mer utbildning för att stärka sin kompeten av 

att planera och genomföra undervisning som gynnar fler elever. Enligt forskarna till studien, 

anser de bland annat att lärarnas förhållningssätt till att möta elevers olikheter, deras tidigare 

erfarenheter samt kunskaper om utvecklingsstörning kan påverka hur skolan väljer att arbeta 

inkluderande. Studiens resultat visade att lärare med lång yrkesbakgrund oftast har en mer 

negativ inställd syn till integrering men förklarar att det kan beror på att äldre lärare ofta 

saknar utbildning för ett inkluderande klassrum med anpassad undervisning. Forskarna 

beskrev utifrån studiens resultat att det skulle gynna och bidra till ett mer inkluderande 

klassrum, om lärarna fick ta del av en specialpedagogisk utbildning. De är även av åsikten att 

det bör vara fler vuxna i klassrummet (Yadav m.fl, 2015). 
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En studie med liknande resultat genomfördes i Makedonien, 2014. Forskarna till den studien 

menade att det är viktigt att redan under lärarutbildningen förbereda blivande lärare på att 

planera och genomföra inkluderande undervisningen. Författarna till studien är av åsikten om 

lärare redan på grundutbildningen blir medveten om den inkluderade undervisningen samt 

tillgodogör sig kunskaper om elever med en utvecklingsstörning, kan de bidra till ett steg i 

rätt riktning för en hållbar inkluderande skolverksamhet (Dimov m.fl, 2014).  

3.8 Välja specialpedagogiska perspektiv 
Den svenska ambitionen till en sammanhållen skola, en skola för alla, där skolmiljö och 

undervisning ska möta alla elevers behov inom ramen för en så kallad ordinär undervisning 

har sedan läroplanen Lgr 80 uttryckts i skolans olika styrdokument. Szönyi (2005) menar att 

beroende på vilket synsättet läraren har på den integrerade eleven kan det få betydelse för hur 

elevernas svårigheter bemöts. Med hjälp av specialpedagogiska synsätt kan gemensam 

förståelse skapas till fördel för eleven, läraren, undervisningen, lärandet samt hela 

organisationen. Med utgångspunkt i olika resonemang om en skola för alla kan 

specialpedagogik beskrivas till att alla elever har rätt att ta del av samhörigheten och att bli 

respekterad (Ahlberg, 2013). Se skillnaderna i synsättet för lärandet gentemot elevens 

problem kan var ett resonemang. Är det eleven som äger problemet eller är det omgivningen? 

En skola ska kunna möta alla olika elever men det är just det som är svårigheten och orsaken 

till att många elever i grundskolan är i behov av särskilt stöd (Persson, 2006). Det är svårt att 

definiera vad ett specialpedagogiskt perspektiv är och att själva upptäcka de olika fenomenen 

i sammanhanget (Nilholm, 2005). Olika perspektiv på specialpedagogik ger oss olika sätt att 

se på den specialpedagogiska verksamheten och hur perspektivet ska förstås och organiseras 

utifrån dess uppgifter. 

Nilholm (2007) är en av flera författare inom det specialpedagogiska fältet som beskriver 

specialpedagogiken. Synen på specialpedagogik som undervisningsområde ser olika ut 

beroende på vilket perspektiv läraren utgår från, vilket kan ses som både fördelar och 

nackdelar. Nilholm menar att specialpedagogiken är den pedagogik som tar vid när den 

traditionella pedagogiken inte räcker till, och inom forskningsområdet i specialpedagogik 

finns som tidigare nämnt olika perspektiv på vad som avgör vilket behov som uppstår för 

elever eller för skolverksamheten. 

3.8.1 Det kompensatoriska perspektivet 

Det centrala för det kompensatoriska perspektivet är att elevens svårigheter är förankrat hos 

individen. Perspektivet utgår ifrån att eleven ska kompenseras utifrån den individuella 

problematiken som han/hon har. Nilholm (2007) menar att den anpassade specialpedagogiken 

är vanlig utifrån att elever som uppvisar problem diagnostiseras för att andra ska få en större 

förståelse för och kring individen. Man kompenserar individen utifrån dess brister genom en 

tillrättalagd utbildning efter gjord utredning. Det kompensatoriska perspektivet är traditionellt 

och individualiserat och det är främst inom medicin och psykologi som möjliga lösningar 

hittas för att kompensera en elevs svårigheter. Målet är att finna undervisningsmetoder för 

olika grupper, skapa segregerande undervisningsformer och specialpedagogisk 
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professionalitet som grundar sig på kunskap kring det som anses "inte vara normalt" 

(Nilholm, 2007). 

3.8.2 Det kritiska/det alternativa perspektivet 

Inom det kritiska perspektivet anses inte problemet ligga hos individen själv, utan problemet 

skapas i miljön. Perspektivet har uppkommit som svar på den kritik specialpedagogiken fått 

under senare tid och står i kontrast till det kompensatoriska perspektivet när det handlar om 

kunskapssyn. Kritiska perspektivet anser att kunskap är beroende av förhållande till 

sociokulturella omständigheter och gruppens intresse. Alla ska ha rätt att vara en del av den 

"normala" praktiken där olikheter ska ses som tillgångar och undervisning ska anpassas till 

alla individer. Betoningen ligger på sociala faktorers betydelse och orsaken till 

skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven eftersom skolans uppgift är att se till mångfalden 

och inte till individens problem (Nilholm, 2007). 

3.8.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet utspelar sig kring problem som inte riktigt går att lösa och har sin 

utgångspunkt i de problem som konstrueras i särskilda sociokulturella sammanhang, som att 

elevers olikheter hanteras olika (Nilholm, 2005). Nilholm påstår att dilemmaperspektivet 

under senare tid vuxit fram trots att det inte är lika välkänt som de två tidigare nämnda 

perspektiven. Dilemman, formas i regel mellan två olikheter enligt Nilholm. Motstridiga 

föreställningar som till exempel inkludering/exkludering där dilemmat handlar om att sätta 

gränser mellan parter. Att erhålla gemensamma kunskaper och erfarenheter samtidigt som 

eleverna ska bemötas utifrån sina förutsättningar. Nilholm menar vidare att det är 

pedagogerna som förväntas agera utifrån det rådande värdesystemet där dilemmat ska 

försvinna och ställningstaganden skapas. Det grundläggande dilemmat är att erbjuda alla 

elever liknande utbildning med respekt för skillnader i skolan menar (Nilholm, 2005). 

3.9 Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt vilar på det sociokulturella perspektivet där fokus ligger på 

att lärandet utvecklas i olika sociala sammanhang. För att analysera lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2010) att ett viktigt begrepp är ”redskap”. Redskap är 

ett nyckelbegrepp när det gäller att förstå mänskligt lärande. Redskapen är antingen 

intellektuella (språkliga) eller materiella (artefakter). Säljö menar vidare att mer tonvikt bör 

läggas på vad än om individen lär sig. Vygotskij (2001) såg användandet av artefakter som ett 

verktyg. Ett verktyg som en mediering av kunskap, där en penna, en Ipad eller en röst blir en 

sorts information på vägen mot kunskap och utveckling. Fysiska redskap är alltid delvis 

begreppsliga eftersom de är meningsfulla i våra ögon och förändrar vår syn på världen. 

Redskapen är skapade för att fylla ett visst syfte, och i den meningen innehåller de fysiska 

objekten, mänskliga kunskaper. Alla våra redskap, både de språkliga och fysiska, är 

produkter av människor och i den meningen kan man likställa dem. Vygotskij grundar sin 

teori i att elever alltid kan göra mer i samverkan med en mer kunnig kamrat än vad en elev 

presterar på egen hand. När eleven sedan kan lösa uppgiften på egen hand med rätt 

förutsättningar har elevens kunskaper vidareutvecklas. För att eleven ska kunna lösa 

uppgiften med andra elever behöver uppgifterna ligga i närheten av elevens individuella 

utvecklingsnivå. Uppgifter som ligger långt över deras utvecklingsnivå blir för svåra att lösa, 
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även i samarbete med andra och lärande kommer inte att tillgodoses för eleven. Den närmaste 

utvecklingszonen är individuellt för varje elev (Scherp och Scherp, 2002; Säljö, 2010; 

Vygotskij, 2001). 

3.10 Teoretiskt perspektiv 
Inom det sociokulturella perspektivet är lärandet socialt situerat, det vill säga att lärande är 

beroende av mänskliga praktiker och kommunikation (Säljö, 2010). För att förstå studiens 

resultat ur ett teoretiskt perspektiv använder vi oss av Nilholm och Göranssons (2013) tre 

olika begreppsdefinitioner på inkludering och följande avsnitt har sin grund i Nilholm och 

Göranssons definitioner om inkluderingsprocessen. Avsnittet kompletteras med andra 

referenser för att tillgodose en fördjupad förståelse av de tre olika aspekterna för att se 

samband till andra forskares teorier. Valet att använda Nilholm och Göranssons definitioner, 

istället för andra forskares kategorisering av begreppet inkludering baseras på att syftet med 

studien inte är att beskriva i vilken grad lärare lyckas med att inkludera elever som läser efter 

en annan läroplan. Nilholm och Göranssons tre definitioner bygger på att delar av tidigare 

beskrivna resonemang om integrering och förankras i det sociokulturella perspektivets 

resonemang kring elevers lärande, vilket även utgör vetenskapliga grund i denna studie. Det 

är enligt Boyatzis (1998) en fördel vid kvalitativ studie när möjlighet finns att kategorisera 

resultatet i teman, eftersom det underlättar att hitta likheter, skillnader och gemensamma 

tankar hos forskningspersonerna. 

3.10.1 Den gemenskapsorienterade definitionen. 

Denna definition bygger på att ett och samma skolsystem ansvarar för all undervisning och 

för samtliga elever. Undervisningen ska utformas så att alla elever känner sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. En pedagogisk delaktighet innebär dels en delaktighet i 

lärandegemenskapen och dels rätten till att få utvecklas så långt som möjligt utifrån ens 

individuella förutsättningar. Olikheter bland elever ska ses som tillgångar, istället för något 

avvikande och alla elever ska ha en självklar plats i skolsystemet. Denna definition 

förespråkar därmed inte att elever placeras på grundsärskolan eller andra särskilda 

undervisningsgrupper (Nilholm och Göransson, 2013). Det finns likheter i Asp-Onsjö (2008) 

sätt att redogöra för begreppet, som hon väljer att benämna social inkludering. Social 

inkludering innebär att eleven är inkluderad i den befintliga verksamheten. Det handlar om att 

samspel, interaktion och olikheter ska ses som tillgångar där den integrerade eleven ska ges 

möjlighet att ingå i samband och gemenskap med övriga gruppen (Asp-Onsjö, 2008). För att 

lyckas med detta behöver klasslärare ta ansvar för att alla elever ska känna delaktighet i 

gruppen. Delaktigheten kan nås genom lärarens val av arbetssätt, eftersom arbetsformer kan 

hjälpa eleven att utveckla en gemenskap (Haug, 1998). Eleverna måste själv få känna att de 

kan vara en resurs i det gemensamma lärandet, vilket idag kan upplevas som ett problem 

eftersom mångfaldhet inte nyttjas ute på skolorna (Persson, 2006). 

 

Sundqvist och Löfqvist (2016) konstaterar att samarbeten lärare emellan är en nyckelfaktor. 

De grundskolor som har lyckats att skapa ett inkluderande, hållbart och meningsfullt 

arbetssätt är de skolor där samarbetet bygger på det traditionella sättet där specialläraren ger 

handledande stöd till klassläraren. Det andra samarbetet är när specialläraren som undervisar 
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elever tillsammans med klassläraren, istället för att undervisa elever utanför ordinarie lektion. 

På så sätt motverkas klyftan mellan den ”generella undervisningen” och den ”speciella 

undervisningen”, och istället skapas en gemensam inkluderande lärandemiljö. 

3.10.2 Den individorienterade definitionen 

Inom denna definition är förekomsten av grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper 

accepterad. Definition baseras på graden av inkludering utifrån hur situationen ser ut för den 

enskilda eleven. Om eleven ges anpassad undervisning för att nå uppsatta kunskapskrav 

utifrån bestämmelser för den skolform eleven tillhör. Trivs eleven och har sociala relationer 

med gruppen anses eleven vara inkluderad (Nilholm och Göransson, 2013). Asp-Onsjö 

(2008) benämner sin definition som en didaktisk inkludering där elevers lärande lyfts fram 

och utvecklas med stöd av läraren och de inkluderade grundsärskoleelever i grundskolan får 

undervisning. En undervisning som anpassas tillsammans med övriga elever i klassrummet, 

handlar om hur läraren väljer att undervisa och lägga upp lektionen samt vilket material och 

läromedel som används och inte om (Asp-Onsjö, 2008). Anpassad undervisning för att elever 

ska nå kunskapskrav innebär att undervisande lärare behöver ha en medvetenhet och kunskap 

om att undervisa efter två olika läroplaner samt se skillnader och likheter i dessa (Selander, 

2012). Det krävs att läraren kan tillrättalägga undervisningen så att den blir meningsfull för 

samtliga elever och dess förmåga att tillgodose kunskap. För att den didaktiska inkluderingen 

ska fungera behöver eleverna känna delaktighet i lärandet samt känna gemenskap i att 

gemensamt tillgodogöra kunskaper (Mitchell, 2014). 

3.10.3 Den placeringsorienterade definitionen 

Denna definition bygger på vilken lokal eleven undervisas i. Fokus ligger inte på om eleven 

är socialt eller pedagogiskt delaktig i vad som sker i klassrummet eftersom den inkluderade 

eleven ofta har anpassat material att inhämta sin kunskap från. Inom denna definition är det 

även accepterat med grundsärskolor eller andra särskilda undervisningsgrupper (Nilholm och 

Göransson, 2013). Asp-Onsjö (2008) benämner sin definition av begreppet som en rumslig 

inkludering där det innebär att eleven tillbringar skoldagen i klassrummet med övriga elever. 

Det är den vanligaste typen av integrering av grundsärskoleelever som följer bestämmelser 

för grundsärskolan och växte fram under 1970-talet när grundsärskolan placerades ut i 

grundskolans lokaler med hopp om att stärka den placeringsorienterad och rumsliga 

inkluderingen (Asp-Onsjö, 2008; Ineland m fl., 2013; Nilholm och Göransson, 2013). 
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4. Metod 
Studiens metodansats kommer att presenteras i kommande avsnitt. I metoddelen är vårt 

genomförande, vår analysmetod, etiska aspekter samt vilka övervägande vi gjort i förhållande 

till studiens trovärdighet. Vårt syfte är att tillgodose vad som anses vara en relevant 

datainsamling och analys (Bryman, 2011). Under urval ges en kortfattad presentation av 

forskningspersoner som deltagit i studien samt deras tidigare erfarenheter med att undervisa 

elever som följer grundsärskolans bestämmelser i grundskolan (Werner, 2014). Eftersom 

forskningspersonernas svar, tankar och erfarenheter beror på när eleven skrivits in i 

grundsärskolan beskrivs även vilket skolår eleven blivit mottagen. Vidare redovisas studiens 

reliabilitet och validitet utifrån vilka övervägande som arbetats fram för att stärka studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. Intervjuade grundskollärare kommer att benämnas med 

fiktiva namn i studiens resultat- och diskussionsavsnitt medan de benämns som 

forskningspersoner i metodavsnittet. Genom att vi granskar analysen så kommer 

forskningspersonerna i kommun A ges fiktiva namn som börjar på A medan 

forskningspersonerna i kommun B kommer att ges fiktiva namn som börjar på B. Majoriteten 

av forskningspersoner som deltagit i studien är utbildad grundskollärare. Intervjuerna 

genomfördes som en semistrukturerad intervju vilket innebär att det är av stor vikt att se till 

att formuleringarna av intervjufrågorna inte blir för snäva. Utrymme och flexibilitet måste 

ges till forskningspersonerna så att de kan framföra egna åsikter och tolkningar (Kvale och 

Brinkmann, 2014). 

4.1 Motiv till val av metod  
Det är av stor vikt, med noggrant övervägande innan beslut av vald metod tas inför studien 

ändamål. Vår valda metod till att besvara syftet i studien blev att använda oss av kvalitativa 

intervjuer med hermeneutisk tolkning eftersom vi liksom hermeneutiska intresserade forskare 

intresserar oss för själva tolkningen av en intervju (Kvale och Brinkmann, 2014). Metodvalet 

motiveras av att studien önskar skapa en fördjupad förståelse kring lärarnas upplevelser och 

erfarenheter av att undervisa integrerade grundsärskoleelever (Ahrne och Svensson, 2011). 

En intervjuguide (se bilaga 1) användes som underlag vid våra intervjutillfällen i enlighet 

med Kvale och Brinkmanns (2014) rekommendationer. Intervjufrågorna grundades i 

forskningsfrågorna men ställdes på ett talspråkligt sätt (se bilaga 1) vilket gav oss som 

intervjuare bättre möjlighet att ställa följdfrågor och därmed utveckla vår undersökning till en 

kvalitativ studie. Vi som intervjuare upplevde att vi utvecklades vid varje intervju och blev 

allt mer uppmärksammade på ordvalen. Vi väntade ut grundskollärarnas svar så neutralt som 

möjligt, och lät därmed intervjuerna bli ett sorts hantverk (Kvale och Brinkmann 2014).  

En intervju hjälper forskaren att förstå människors sätt att resonera och reagera utifrån olika 

handlingsmönster. Fördelen med att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju är att det 

är en flexibel metod där intervjuaren får fram forskningspersonernas tankar, uppfattningar 

och erfarenheter på ett bra sätt. Vi valde att använda halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

utifrån att se på grundskollärares arbetssätt med de integrerade grundsärskoleeleverna. 

Vanligt förekommande kritik riktad mot den kvalitativa forskningsintervjun är bland annat att 

den inte anses vetenskaplig, utan endast speglar sunt förnuft (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Även om intervjun till viss del är styrd finns det ändå möjlighet till spontanitet eftersom det 
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går att anpassa fokus utefter frågor som dyker upp under intervjun (Bryman, 2011; Kvale och 

Brinkmann, 2014). 

4. 2 Urval och genomförande 
Ett målstyrt urval av forskningspersoner användes för att ta del av upplevelser och 

erfarenheter av att integrera grundsärskoleelever i grundskolans undervisning. Urvalet 

gjordes för att säkerställa att studiens forskningsfrågor skulle besvaras. Ett målstyrt urval 

baserades på att välja forskningspersoner med relevant kunskap och erfarenhet för studiens 

forskningsområde samt de formulerade forskningsfrågorna (Bryman, 2011). Studien är 

genomförd i två kommuner, i norra delen av Sverige. Förhoppningen med att genomföra 

studien i två kommuner var för att öka spridningen hos forskningspersonerna. Spridningen i 

de två undersökta kommunerna genererade till fler forskningspersoner som har erfarenheter 

och upplevelser av att undervisa elever som följer grundsärskolans bestämmelser i 

grundskolan till vår undersökning. Kommunerna A och B valdes utifrån 

bekvämlighetsprincipen. Hänsyn har inte tagits till forskningspersonernas kön eller ålder 

eftersom dessa identitetskategorier inte bedömts som relevanta analysobjekt utifrån studiens 

problemställning, syfte och frågeställningar. 

 

För att nå våra forskningspersoner användes olika tillvägagångssätt. I kommun A tilldelades 

relevanta forskningspersoner av kommunens utvecklingsledare för grundsärskolan, medan i 

kommun B kontaktades studie- och yrkesvägledaren samt rektorer för att nå ut till 

grundskollärare som har integrerade grundsärskoleelever i sin klass. I kommun A skickades 

informationsbrevet (se bilaga 2) ut till tolv stycken grundskollärare inom årskurs 1-6 och i 

kommun B skickades brevet ut till nio grundskollärare inom årskurs 1-6. Informationsbrevet 

som skickades till forskningspersonerna innehöll en presentation av studiens syfte, en kortare 

presentation av studiens författare samt en ungefärlig uppskattning av hur lång tid som 

intervjun förväntades ta. Ett påminnelsemejl skickades efter en vecka med önskan om 

intervjutillfälle till samtliga forskningspersoner som inte återkopplat. Bryman (2011) menar 

att detta tillvägagångssätt kan ge en positiv effekt på deltagarantalet. Vårt påminnelsemejl 

bidrog till att ytterligare tre lärare återkopplade kring sitt intervjudeltagande för studiens 

ändamål. Intervjuerna genomfördes i mitten av terminen. Många utvecklingssamtal sker och 

tiden känns relativt otillräcklig för lärare, vilket kan bidragit till att urvalet begränsades till 

vad forskningspersonerna hade tid och möjlighet att ställa upp på för en intervju.  

Eftersom ett visst avstånd finns mellan de två kommunerna, blev en av oss ansvarig för 

intervjuerna i kommun A medan den andre ansvarat för att genomföra intervjuer i kommun 

B. Avståndet mellan kommunerna är den främsta orsaken till varför vi inte var med på 

varandras intervjuer men det kan även varit positivt sett från informantens ögon. Baserat på 

omsorg om forskningspersonernas välbefinnande utifrån att informanten kan känna sig 

obekväm, granskad och trängd vid mötet med två intervjuare. Trost (2010) menar att forskare 

redan från start har ett övertag på intervjun utifrån vetenskap och utformningen av 

intervjuguiden och de frågor som skall ställas. I kommun A genomfördes sex intervjuer och i 

kommun B genomfördes fem intervjuer. Alla forskningspersoner är kvinnor och arbetar som 

grundskollärare på skolor i de aktuella kommunerna, förutom två av forskningspersonerna. I 
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kommun A är en av forskningspersonerna grundskollärare med 75 % av sin tjänstgöring till 

att vara specialpedagog vid den skolan hon arbetar på. I kommun B deltog en resurs utan 

lärarbehörighet tillsammans med den undervisande klassläraren vid intervjun, utifrån att 

läraren ansåg sig inte känna eleven nog väl för att medverka själv vid intervjun.  

Intervjuerna inleddes med försök att skapa en bakgrundsbild av forskningspersonernas 

yrkesbakgrund. Deras verksamma år inom skolan samt en generell bild över klassen där den 

integrerade eleven är inskriven. En bakgrundsbild över forskningspersonen kan skapa 

betydelse kring hur intervjuaren sedan kategoriserar och förstår forskningspersonernas svar i 

ett sammanhang (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte och de tre övergripande 

forskningsfrågorna konstruerades en intervjuguide med lämpliga frågor som att 

forskningsfrågorna besvarades (se bilaga 1). Trots att det fanns en förberedd intervjuguide 

med en struktur och riktlinjer, gavs forskningspersonerna utrymme till att utforma svaren 

utifrån egna tankar. För att skapa utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner, formulerades 

intervjufrågor utifrån en öppen karaktär vilket förhindrar forskningspersonerna att endast 

besvara frågor med ja eller nej (se bilaga 1). I intervjuguiden förbereddes även ett antal 

uppföljningsfrågor, för att ytterligare utveckla forskningspersonernas svar. Det är 

betydelsefullt under en kvalitativ intervju att vara lyhörd över vilken riktning och olika 

vändningar som ges i svaren under intervjun eftersom det som eftersöks är 

forskningspersonernas egna uppfattningar och synsätt. Svårigheterna med att ställa 

intervjufrågor tillsammans med följdfrågor av öppen karaktär blev att jämföra 

forskningspersonernas erfarenheter och uppfattningar kring elever med funktionsnedsättning 

eftersom svaren hela tiden bygger på hur frågan tolkas av den som ställer den (Bryman, 

2011). 

4.2.1 Presentation av urvalet 

Anna är grundskollärare för årskurs 1 – 6 och har några års erfarenhet av att undervisa. Hon 

undervisar i en klass på lågstadieklass med färre än 20 elever. Det är en resurs kopplad till 

den integrerade grundsärskoleeleven. Anna har ingen tidigare erfarenhet av att undervisa 

elever som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven har varit 

inskriven i grundsärskolan sedan skolstart.  

 

Asta är grundskollärare för årskurs 1-3 och har varit undervisande klasslärare ungefär tio år. 

Hon undervisar i en klass på lågstadieklass, med färre än 20 elever. Det är en resurs kopplad 

till den integrerade grundsärskoleeleven. Asta har ingen tidigare erfarenhet av att undervisa 

elever som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven blev inskriven 

i grundsärskolan under lågstadiet. 

Alexandra är ämneslärare för årskurs 3-9 och har över 20 års erfarenhet av läraryrket. Hon är 

mentor för en klass på högstadiet med ett tjugotal elever. Det finns en resurs kopplad till den 

grundsärskoleintegreade eleven. Alexandra har tidigare erfarenhet av att undervisa integrerad 

grundsärskoleelev. Den integrerade grundsärskoleeleven blev inskriven i grundsärskolan 

under mellanstadiet. 
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Anneli är ämneslärare med en erfarenhet på dryga 20 år. Hon är mentor för en klass på 

högstadiet med ett tjugotal elever. Det finns en resurs kopplad till den 

grundsärskoleintegreade eleven. Anneli har inte tidigare erfarenhet av att undervisa 

integrerad grundsärskoleelev. Den integrerade grundsärskoleeleven blev inskriven i 

grundsärskolan under mellanstadiet. 

Anne är mellanstadielärare och har dryga 30 års erfarenhet av att jobba som lärare på 

mellanstadiet. Hon är mentor för en klass på ungefär 20 stycken elever på mellanstadiet. Den 

grundsärskoleintegreade eleven har ingen resurs kopplad till sig. Hon har tidigare erfarenhet 

av att undervisa integrerade elever.  

Agnetha är mellanstadielärare och har varit verksam som klasslärare på mellanstadiet under 

20 år, de senaste decennium har Agnetha haft ett specialpedagogiskt uppdrag inom 

grundskolan. Hon har tidigare erfarenhet av att undervisa elever som är inskrivna i 

grundsärskolan samt att handleda lärare. 

Alva är grundskollärare och varit verksam lärare under de senaste 10 års. Hon undervisar en 

klass på lågstadiet med ett tjugotal elever. I klassen finns en lärarresurs kopplad till den 

grundsärskoleintegrerade eleven. Alva har ingen tidigare erfarenhet av att undervisa elever 

som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven blev inskriven i 

grundsärskolan till skolstart. 

Britta är lärare för årskurserna 1-7 och har över 20 års erfarenhet av sitt yrke. Hon undervisar 

en klass på mellanstadiet med ett tjugotal elever. Det finns en resurs kopplad till den 

integrerade grundsärskoleeleven. Britta har ingen tidigare erfarenhet av att undervisa elever 

som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven blev inskriven i 

grundsärskolan under mellanstadiet. 

Birgitta är grundskollärare för årskurs 1- 6 och har 10 års yrkeserfarenhet. Hon undervisar i 

en klass på lågstadiet med ett trettiotal elever. Birgitta har ingen tidigare erfarenhet av att 

undervisa elever som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven 

blev inskriven i grundsärskolan inför skolstarten på lågstadiet. 

Bodil är utbildad årskurs 1-7 lärare. Hon har varit verksam i yrket i ungefär 15 år och 

undervisar en klass på mellanstadiet med tjugotal elever. Förutom den undervisande 

klassläraren finns en resursperson i klassen. Läraren har ingen tidigare erfarenhet av att 

undervisa elever som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade grundsärskoleeleven 

blev inskriven i grundsärskolan under lågstadiet. 

Barbro är utbildad årskurs ämneslärare för årskurserna 4-9 lärare och har cirka 5 års 

erfarenhet. Hon undervisar en klass på mellanstadiet med tjugotal elever. Det en resurs 

kopplad till den integrerade grundsärskoleeleven. Barbro har ingen tidigare erfarenhet av att 

undervisa elever som är inskrivna i grundsärskolan. Den integrerade eleven blev inskriven i 

grundsärskolan under lågstadiet. 
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Bea är resurs i en klass på mellanstadiet och har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med 

integrerade grundsärskoleelever. 

4.3 Analysens genomförande 
Fördelen med att transkribera allt är att få kännedom och inblick i sin egen intervjustil, vi lät 

transkriberingen ta tid för att bli välkänd för oss genom noggrann genomlyssning vilket 

visade sig vara bra inför vårt kommande analysarbete. Tillvägagångssättet hjälpte oss att 

reflektera över vår roll som intervjuare och gav oss inblick över det sagda vilket även Kvale 

och Brinkmann (2014) menar. Tillförlitligheten kan påverkas av omgivande personer och 

yttre påverkan, vilket undveks genom att intervjuerna genomförts på en avskild lugn plats på 

forskningspersonernas arbetsplatser (Forsberg och Wengström, 2013). En helt objektiv och 

fullständig bild över grundskollärares upplevelser och erfarenheter kring integrerade 

grundsärskoleelever känns inte direkt möjlig att fånga utifrån att, vår roll som intervjuare med 

all sannolikhet har påverkat både situationen och resultatet. Vi som intervjuare kan ha 

påverkat grundskollärarnas svar beroende på vilket sätt vi ställt kärnfrågan och hur 

följdfrågorna ställts utifrån egen erfarenheter vilket Kvale och Brinkmann (2014) bekräftar. 

Våra tankar kring kunskaper, erfarenheter och värderingar som vi själva har i ämnet kan ha 

påverkat resultatet. 

 

Vi valde att göra en detaljerad och ordagrann transkribering med undantag för att skriva ut 

pauser, skratt etc. Vårt fokus var att fokusera på forskningspersonernas uppfattningar och 

erfarenheter av att ha grundsärskoleintegrerade elever i en grundskoleklass varav vi valde att 

inrikta oss på själva innehållet vid intervjusvaren under transkriberingen (Bryman, 2011). För 

att se tydliga mönster och gemensamma nämnare vid bearbetningen och analyseringen av 

forskningspersonernas svar, färgkodas forskningspersonernas intervjusvar. Färgkodning 

innebär att varje forskningsperson fick vid transkriberingen en färg för att förenkla 

skiljaktighet för att ge en tydligare bild över vilken forskningsperson som sagt vad utifrån 

studiens forskningsfrågor.  

4.4 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har vår studie betraktas utifrån de fyra etiska 

principerna. En aspekt är att informationskravet till forskningspersonerna uppfylldes i och 

med att forskningspersonerna till studien kontaktades via mail. I informationsmejl (se bilaga 

2) presenterade vi oss själva, vår utbildning, syftet tillsammans med intervjustudien och 

forskningspersonerna fick även frågan ifall de önskade ta del av intervjufrågor i förväg. 

Genom att vi vidare informerade forskningspersonerna om att deras deltagande i intervjun var 

frivilligt, verkställdes samtyckeskravet. Utifrån informationsbrevet blev forskningspersonerna 

medvetna om att intervjun skulle spelas in och att all insamlad data skulle kasserades i 

samband med studiens publicitet. Eftersom studien har behandlats med full konfidentialitet 

och enskilda forskningspersoner kommer inte forskningspersonerna i studien att kunna 

identifieras och därmed blev även konfidentialitetskravet uppfyllt. Nyttjandekravet 

säkerställdes genom att forskningspersonerna informerade i förväg över att insamlad data inte 

kommer att spridas eller utlånas för kommersiellt bruk. Insamlad data har endast använts för 

forskningssyfte till att nå resultat i denna studie. 
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4.5 Studiens trovärdighet 
Tillförlitligheten kan påverkas av omgivande personer och yttre påverkan, vilket undveks 

genom att intervjuerna genomförts i en avskild lugn plats där våra forskningspersoner kände 

trygghet att vistas (Forsberg och Wengström, 2013). För att ge vår undersökning trovärdighet 

presenteras dess värde med begreppen reliabilitet och validitet. I den kvalitativa forskningen 

handlar det om att kunna beskriva hur data är insamlat och bearbetad. 

4.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet står för forskningsresultatets trovärdighet. En tydlighet över hur bra 

mätinstrumentet är, hur empirin samlats in samt hur resultatet analyseras (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Författarna anser vidare att reliabilitet kopplas samman med frågan om 

resultatet kan återskapas vid annat tillfälle med andra forskare. Eftersom vår studie är inriktad 

mot grundskollärares uppfattningar och erfarenheter av att ha en grundsärskoleelev integrerad 

i sin grundskoleklass anser vi att det vore svårt att rekonstruera ett liknande resultat, vid ett 

annat tillfälle. Vår studie ger inte en vedertagen översikt kring vad grundskolelärare i 

allmänhet har för uppfattningar av att integrera elever i grundskolan och det är inte studiens 

syfte heller. Studiens syfte baseras på att intervjua lärare som i dagsläget undervisar en 

grundsärskoleelev i sin grundskoleklass vilket gav oss ett mindre antal möjliga 

forskningspersoner att intervjua. Det finns totalt 20 stycken möjliga forskningspersoner i 

kommun A och B. Studien är baserad på 12 forskningspersoner, vilket medför att cirka 60 % 

av möjliga forskningspersoner blev intervjuade för studiens syfte i två utvalda kommuner. 

 

Om antalet intervjuer blir alldeles för få är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar 

(Kvale och Brinkmann, 2014). Vår vilja var dock aldrig att generalisera utan istället 

undersöka och få en djupare förståelse över hur forskningspersoner känner sig i sin roll som 

lärare till en integrerad grundsärskoleelev. Ifall vi skulle nått en större mängd 

forskningspersoner att intervjua, skulle studiens resultat fått en högre reliabilitet. Studien kan 

nu istället användas som en indikation på lärares erfarenheter och uppfattningar kring de 

grundsärskoleintegrerade eleverna i grundskolan. Genom att studien utgår från ett mindre 

antal intervjuer, bidrar det till en minskad reliabilitet. Även det faktum att studien är baserad 

på kvalitativa intervjudata bidrar det till en minskad reliabilitet eftersom det kan ges olika 

resultat beroende på vem som intervjuar informanten (Kvale och Brinkmann, 2014). För att 

kalla undersökningen kvalitativ, bör studien kunna göras om med ett liknande resultat men 

utifrån nya erfarenheter eller beroende på hur intervjuaren ställer sina frågor vilket kan tänkas 

leda till andra resultat men utan markant skillnad. Enligt Trost är det av vikt att se hur 

forskningspersonerna beter sig under intervjun, eftersom det kan förändra trovärdigheten 

(Trost, 2010). 

4.5.2 Validitet 

Validiteten handlar om huruvida studien genomsyrar forskningsprocessen över vad som 

förväntas bli undersökt. En god validitet avser att mäta det som är relevant i undersökningens 

sammanhang, studien mäter vad som är tänkt att mätas (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Tillsammans med vår handledare från Umeå universitet, som är förtrogen med studiens syfte 

och specialpedagogik som ämne, granskades intervjufrågorna kritiskt innan intervjuguiden 
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användes. Vilket var för att säkerställa och ge indikation på studiens validitet samt att 

frågorna var kopplade till studiens syfte (Bryman, 2011). Genom att spela in intervjuerna, har 

vi kunnat koncentrera oss på forskningspersonen och på så sätt öka studiens trovärdighet 

genom att mer effektivt ta kontroll över vad som har varit möjligt att mäta i relation till vad 

som önskats mäta. Genom att kontrollera och ifrågasätta forskningsprocessen i förhållande 

till syfte och frågeställningar har vi försökt försäkra oss om studiens kvalité. Vi har under 

utförda intervjuer skapat validitet eftersom vi ställt öppna frågor med tilltänkta underrubriker 

som på så sätt skapat utrymme till följdfrågor. Efter genomförda intervjuer fick 

forskningspersonerna ta del av resultatdelen om de önskade, för att se om deras enskilda svar 

återgivits på korrekt sätt (Bryman, 2011). Vid ett större antal intervjuer måste forskaren välja 

att transkribera valda stycken på grund av tidspress, vilket kan påverka studiens trovärdighet 

men eftersom studiens intervjuer transkriberats ordagrant. Vi har undkommit detta utifrån att 

våra tolv forskningspersoner valdes till studien och anses vara ett lagom stort antal intervjuer 

att transkribera, sett ur en tidsmässig aspekt (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vi betraktar 

trovärdigheten för studien relativt god då vi undersökt vad som var menat att undersökas 

gentemot vårt syfte. Intervjumetoden kan ses som en begränsning i vår studie då intervjuer 

bör kompletteras med ytterligare metoder för att redovisa en bredare bild av det som studeras 

som att undersöka generaliseringsbarhet från fler verksamheter än vad som först studerats 

(Ahrne och Svensson, 2011). Önskvärt för studien hade varit mer tid till att intervjua resurser 

i grundskolan som till stor del har ett närmare samarbete kring och med grundsärskoleelever 

som kunnat bekräfta grundskollärarnas svar (Bryman, 2011).  
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5. Resultat 
Resultatavsnittet är en sammanfattning över det data som samlats in till studien. Insamlad 

data är kategoriserade utifrån studiens tre forskningsfrågor med underrubriker som tar stöd 

och förankras i studiens teoretiska utgångspunkt. 

5.1 Vilka utmaningar upplever grundskolläraren att det finns med att 

undervisa utifrån två läroplaner? 
Utifrån de svar vi fått av våra forskningspersoner över vilka utmaningar grundskollärare 

upplever med att undervisa från två olika läroplaner kan vi se skillnad mellan 

forskningspersonernas upplevelser och utmaningar. Den främsta orsaken anses vara vilket 

stadie eleven går i, låg- eller mellanstadiet. Lärarna Anna, Asta, Alva och Birgitta undervisar 

yngre årskurs. Dessa grundskolelärare uttrycker att läroplanerna för grundsärskolan och 

grundskolan är så pass lika och därför upplever de inte så stora utmaningar med att undervisa 

utifrån två läroplaner. Alla fyra lärarna har i varierande grad läst och tagit del av 

grundsärskolans läroplan, däremot undervisar dessa fyra lärare främst från lgr11 med 

särskilda anpassningar för de grundsärskoleelever som läser efter grundsärskolans 

bestämmelser. 

 

Jag går efter grundskolans läroplan och försöker då göra det lite lindrigare. Jag vet att 

det inte kanske är rätt men jag skulle aldrig hinna med annars... (Birgitta, 

lågstadielärare). 

Birgitta berättar att hon använder grundskolans läroplan i stället för grundsärskolans. Hon 

planerar undervisningen utifrån lgr11 men på eget bevåg skapar vissa korrigeringar, så som 

förenklingar för den integrerade grundsärskoleeleven. Hon är medveten att detta inte är helt 

korrekt men förklarar avsteget med sin arbetssituation som hon upplever stressig i allmänhet. 

Hon berättar under intervjun att hon aktivt väljer att undervisa efter lgr11 eftersom hon 

önskar hålla klassen samlad. Alva är mer tveksam till varför hon inte anpassar 

undervisningen mer till eleven efter grundsärskolans läroplan. Alva tror vidare att det kan 

beror på hennes egna upplevelser till att grundsärskolans läroplan är relativt övergripande och 

inte lika specifik som lgr11. Alva känner att hon kan ta mindre hänsyn till grundsärskolans 

läroplan, varav hon planerar samma lektionsinnehåll för samtliga elever i klass. Alvas 

integrerade elev använder alternativa verktyg och bildstöd som extra anpassning vilket kan 

ses som skillnad från övriga klasskamrater, vilket ger anpassning utifrån sin förmåga säger 

Alva. De undervisande lärarna på mellanstadiet Alexandra, Anneli, Britta, och Bodil delar 

inte samma åsikter som lärarna på lågstadiet. De menar att det är svårt att anpassa 

undervisningen till integrerade grundsärskoleelever på grund av att dessa elever oftast är 

långt efter kunskapsmässigt, i jämförelse med sina klasskamrater. Trots att det skiljer sig 

mycket från vad en elev på mellanstadiet på grundskolan ska kunna prestera gentemot en elev 

på mellanstadiet inom grundsärskolan, ger inte lärarna sken av att de planerar lektionens 

innehåll efter grundsärskolans läroplan till den specifika eleven. 

Eleven hänger med på det som görs och så får vi se vad det blir av det. Jag gör faktiskt 

inte så mycket extra anpassningar - om jag ska vara helt ärlig. Jag vet att det inte 
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kanske är rätt men... Jag skulle aldrig hinna med annars. Tänker ibland, undra vad han 

förstår… (Alexandra, ämneslärare). 

Alexandra berättar att hennes grundsärskoleintegrerade elev ofta får vara med på vad övriga i 

klassen arbetar med. Alexandra upplever att hon ständig har en pressad arbetssituation och 

upplever därför att det är svårt att hinna med specifika anpassningar för eleven. Barbro är 

precis som Alexandra medveten om att det inte är korrekt att inte anpassa undervisningen 

utifrån elevens förmåga. Eftersom undervisningen inte läggs på anpassad nivå för 

grundsärskoleelever har Alexandra ständigt en oro över om eleven verkligen förstår vad 

lektionen handlar om.  

Britta, Barbro, Asta, Alexandra, Alva, Anna och Anneli är de lärare som har heltidsresurs till 

sin grundsärskoleintegrerade elev och alla berättar till en början att de planerar upp 

lektionerna själv för eleverna som läser efter grundsärskolans läroplan. Under intervjuns gång 

modifierar Barbro, Alexandra och Anneli och tydliggör att resursen till den 

grundsärskoleintegrerade eleven tar ett stort ansvar för planering och anpassningar av 

lektioner för den enskilda eleven. Att det är resurser som tar stort ansvar för planering och 

genomförande av undervisning till de grundsärskoleintegrerade eleverna är något som 

Agnetha bekräftar. Agnetha har specialpedagogisk kompetens och har i sin arbetsbeskrivning 

en handledande roll för två lärare med varsin integrerad elev. Agnetha berättar vidare trots att 

hennes huvudsakliga uppgift är handledning samt bistå klassläraren med material, så är det 

främst resursen som deltar vid handledningstillfällena istället för undervisande klasslärare. 

Agnetha menar själv på att det är elevassistenterna som oftast ansvarar för undervisningen till 

den integrerade eleven samt att det är elevassistenterna som har mest överblick över elevens 

kunskaper och förmågor. Asta till exempel, berättar att det är hon som undervisar eleven 

minst, trots att det är hon som är ansvarig klasslärare. Där är det elevens resurser som ansvara 

för undervisningen i svenska, matematik och engelska trots att ingen av resurserna har någon 

lärarutbildning. Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga lärare oavsett stadie, anser att den 

största utmaningen till att planera upp lektionerna är tiden.  

Så i det här fallet är det inte någon jätte utmaningar med två läroplaner i samma klass på det 

sättet. Men jag kan ju tänka om jag inte skulle haft så mycket resurs på honom, då skulle jag 

nog uppleva det mycket, mycket jobbigare med tiden (Asta, lågstadielärare). 

Asta lämnar över ansvaret med att planerar undervisningen i ämnena svenska, matematik och 

engelska till resursen. Resursen är anställd för grundsärskoleeleven i hennes klass och Asta 

upplever inga som helst utmaningar med att planera undervisning utifrån två olika läroplaner 

i ett och samma klassrum. Asta menar indirekt att hon inte behöver ta hänsyn till 

grundsärskoleeleven eftersom lärarresurser i henne klass sköter det. Precis som Asta lämnar 

Barbro över ansvaret för undervisningen av grundsärskoleeleven till resursen. Bea är en 

resurs som arbetar heltid med en integrerad grundsärskoleelev sedan tre år tillbaka och 

ansvarar för elevens utbildning. Bea planerar i stort sett upp allt för eleven och arbetar med 

eleven i en mindre grupp utanför klassrummet, trots att hon inte har någon lärarutbildning i 

grunden. 
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Jag har ju grundsärskolans läroplan. som jag kan sitta och kolla i, det är faktiskt det första 

barnet... eleven som jag jobbar med... mycket sker på automatik från egna erfarenheter (Bea, 

resurs). 

Bea är den som ansvarar för lektionsinnehållet till den grundsärskoleintegrerade eleven och 

berättar att hon har en egen läroplansbok för grundsärskolan. Utifrån denna läroplan planerar 

Bea undervisningen till den integrerade grundsärskoleeleven. Hon har ingen lärarutbildning 

eller tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolan men erfarenheter av att arbeta med barn och 

ungdomar med utvecklingsstörning. Bea planerar undervisningen utifrån de erfarenheter hon 

besitter utifrån hennes tidigare erfarenheter, utanför skolans värld som inte varit 

skolrelaterade. 

Största skillnaden mellan Alva och övriga grundskollärare, som har en resurs kopplad till den 

integrerade grundsärskoleeleven är att Alvas resurs i grund och botten har en 

grundskollärarutbildning. Av de tolv intervjuade lärare är det endast Alvas skola valt att 

anställa en lärare som resurs, medan resurserna på de andra skolorna har en blandad 

kompetens av typen fritidspedagoger, barnskötare eller outbildad personal. Alva och hennes 

resurs har delat upp ansvaret utifrån att Alva som ansvarig grundskollärare planerar 

undervisningen utifrån lgr11. För att sedan tillsammans med resursen bryta ner 

undervisningen till den grundsärskoleintegrerade eleven utifrån kunskapskraven från 

grundsärskolans bestämmelser och läroplan. Detta betyder att varken Alva eller resursen 

känner någon större utmaning till att planera efter två olika läroplaner. 

Jag tänker att det gör ingenting att det är två läroplaner i samma klass, utan snarare som en 

möjlighet av att få tänka om - hur vi ska lägga ner och anpassa till hans nivå, vad han behöver 

träna på (Alva, lågstadielärare). 

Alva ser det som en positiv och stärkande utmaning med att anpassa undervisningen för 

grundsärskoleeleven med hjälp av en resurslärare. Hon upplever en möjlighet att ytterligare 

tänka igenom hur den bestämda undervisningen kan anpassas till en annan nivå så att fokus 

riktas mot vad grundsärskoleintegrerade eleven behöver utveckla och förstärka i sitt lärande.    

Alexandra och Anneli som tillsammans är mentorer för en grundsärskoleintegrerad elev, 

lyfter frågan över rektorns ansvar i förhållande till att behöva anpassa sin undervisning 

utifrån läroplaner. Dessa två lärare menar att de inte har fått någon hjälp, stöd eller 

handledning från skolledningen för att de ska kunna hjälpa eleven som läser efter en annan 

läroplans bestämmelse. Enligt Alexandra och Anneli är känslan av att hitta en bra nivå för 

den grundsärskoleintegreade eleven, den största utmaningen med att undervisa utifrån två 

läroplaner. Enligt Alexandra och Anneli är det en svårighet att veta vilka krav de kan ställa på 

eleven samt vilken nivå undervisning ska ligga på eftersom eleven har andra kunskapskrav att 

sträva mot än övriga klassen. Resultaten kring vilka utmaningar grundskolelärare stöter på 

med att undervisa utifrån två olika läroplaner beror i mångt och mycket på hur skolan 

fördelar resurserna. Vilket stöd skolan satsar och har tillgång till i form av resurs eller 

specialpedagog/lärare. Anne som precis har fått veta att en av hennes elever kommer att bli 

inskriven i grundsärskolan har ingen hjälp i klassen och känner därmed en stor frustration 

över hur tiden ska räcka till för den eleven. Hon uttrycker att hon önskar hjälp med att hitta 
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anpassat material som följer och är uppbyggt utifrån den läroplan han ska följa. En utmaning 

för lärarna är att hitta tid för att lära sig mer kring skillnaderna i läroplanen och på så sätt 

kunna skapa en undervisning som är anpassad för grundsärskoleelever som läser efter andra 

bestämmelser än övriga klassen. Vilka krav de kan ställa, vilket material samt vilka olika 

bedömningsmaterial som lärarna kan använda sig av eftersom den inskrivna eleven inte 

bedömas på samma grunder som övriga klasskamrater. 

Det blir lite att man får chansa på tillgängligt lågstadiet material, kan jag ta det här? har provat 

så många material men känner inte att jag har träffat rätt än... och han får tyvärr sitta av 

mycket av tiden i klassrummet och inte få den undervisning han har rätt till (Anne, 

mellanstadielärare). 

Anne undervisar på mellanstadiet. Hon upplever utmaningar med integrerade elever och 

framförallt en svårighet med att hitta material som känns bra och anpassade utifrån elevens 

kunskaper. Trots att eleven går på mellanstadiet, berättar Anne att hon letar bland tillgängligt 

lågstadiematerial som redan finns på skolan. Vidare berättar hon att hon har prövat många 

olika läromedel och material som används på lågstadiet och trots detta känner att hon ännu 

inte hittat fungerande material för den specifika eleven. På grund av svårigheten med att hitta 

rätt anpassat material utifrån elevens förmåga, upplever Anne en stor frustration och 

hjälplöshet över att eleven får sitta av tiden i klassrummet. Särskilt stor vanmakt känner hon 

över att eleven inte få ta del av en anpassad och väl fungerande skolmiljö som elever har rätt 

till i svenska skola. 

Få av lärarna som intervjuats har tidigare erfarenheter av att undervisa en integrerad 

grundsärskoleelev i sin klass. Därför känner de att de aldrig tidigare stött på behovet att ha 

kunskaper om de två läroplanerna, grundskolans och grundsärskolan, därmed blir det en 

utmaning för samtliga lärare att de har bristande kunskaper om grundsärskolans läroplan. För 

att tillgodose kunskaper om grundsärskolans läroplan, uttrycker samtliga lärare att de har läst 

den men inte så mycket mer än så. Ingen av dem känner att de har lika mycket kunskaper om 

grundsärskolans läroplan som de har av grundskolans läroplan och kunskapskrav. Lärarna har 

tillgodosett sina kunskaper kring den andra läroplanen själva, genom att läsa den när de fick 

reda på att de skulle undervisa en grundsärskoleelev i sin klass. Det är endast Anna som 

berättar att hon tar hjälp av kollegor med andra professioner, till exempel specialpedagogen 

på skolan men även pedagogerna på habiliteringen för att tillgodose kunskaper och bli 

medveten om skillnaderna i de två läroplanerna. Lärarna Anne och Alva uttrycker själva att 

de har dålig koll på vad som gäller och vilka skillnader som finns för kunskapskraven för 

grundskolan och grundsärskolan. 

5.2 Hur genomför och planerar grundskollärare undervisningen för den 

integrerade grundsärskoleeleven på individ-, grupp-, och skolnivå? 

Majoriteten av de intervjuade grundskolelärare i studien har en liknande definition på vad 

begreppet inkludering innebär för dem. Under frågan vad begreppet inkluderingen innebär så 

utgår alla från den gemenskapsorienterade definitionen där samtliga lärare är överens om att 

det innebär att eleven är en del av klassen och får känna en tillhörighet med klassen. Agnetha 

förtydligar det genom att ytterligare definiera det som att eleven är någon man räknar med. 
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Britta och Anna delar åsikter om att inkludering för dem innebär att eleven inte behöver göra 

samma saker som övriga gruppen, men att eleven däremot har känslan av att vara en del av 

klassen. Vikten ligger i att eleven ingår i samband och gemenskap med övriga klassen, trots 

olika material att arbeta i. Anna är den enda som väljer att skapa en definition utifrån 

pedagoger och vårdnadshavares perspektiv också. 

Jag anser att inkludering både är kunskapsmässigt och socialt, man får delta på sina egna 

villkor. Tillhör en grupp utifrån de förutsättningar man har, att det känns naturligt och att 

föräldrar, elever och vi pedagoger kan känna att det här fungerar och upplever att eleven är en 

i gänget på alla sätt (Anna, lågstadielärare). 

Anna upplever att inkluderingen både ses från ett kunskapsmässigt och socialt perspektiv och 

lägger stor vikt vid att eleven ska känna deltagande utifrån egna villkor där eleven får känna 

att den tillhöra en grupp, utifrån sina förutsättningar trots olikheter från övriga klasskamrater. 

Det är också viktigt enligt Anna att eleven och dess vårdnadshavare tillsammans med 

pedagogerna kring den specifika eleven upplever att det fungerar bra och att eleven är 

accepterad utifrån det sociala perspektivet på skolan. 

Barbro är den enda lärare som skiljer sig i definition om vad inkludering innebär för henne. 

Hon uttrycker att det är ett värdeladdat ord som är svårt att definiera och att hon anser att det 

för många är ett positivt ord, men samtidigt uttrycker att hennes åsikt är det inte är bra med 

inkludering. Bea, som är resurs i en klass flikar in att hon därmed tycker att inkludering är 

något bra och eftersträvansvärt. Hon menar dock att det inte är något som uppfylls i dagsläget 

eftersom hon uttrycker att det känns som att den grundsärskoleintegrerade eleven går i en 

egen klass utanför den egentliga klassen. 

5.2.1 Undervisning på individnivå 

Hur lärarna planera och genomför undervisningen på individnivå för 

grundsärskoleintegrerade elever varierar mellan lärare och lärare. Barbro, Alexandra, Anneli 

och Asta är fyra grundskollärare som berättar att den inskrivna eleven har all eller stora delar 

av sin undervisning utanför klassrummet tillsammans med resursen. Barbros elev och eleven 

som Alexandra och Anneli tillsammans är mentor för har inte en given plats i klassrummet 

tillsammans med klasskamraterna utan tillbringar all undervisningstid i närliggande 

grupprum. Även om Alexandra och Annelis elev tillbringar skoldagen utanför klassrummet 

menar de menar att de planerar vad eleven gör och ger sedan instruktioner till resursen för 

vidare arbete. Barbro däremot lämnar över all planering till elevens resurs. 

 

Det här är ju en krävande klass där tre stycken går till lilla gruppen också han och ändå är det 

fullt upp med den här klassen. Nej det skulle inte gå att ha honom här i klassrummet och jag 

kan inte planera upp för någon jag inte känner... (Barbro, ämneslärare). 

Barbro anser inte att den integrerade eleven ska vara i klassrummet tillsammans med övriga 

klasskamrater. Hon känner att hon redan har en krävande klass och därför får eleven gå ut 

tillsammans med två andra elever till ett angränsande grupprum. I detta grupprum sker all 

deras undervisning tillsammans med en resurs. Barbro ifrågasätter om det verkligen är rätt att 

hon ska planera undervisningen för den integrerade grundsärskoleeleven som hon inte känner 
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och väljer därför aktivt att resursen som i hennes tycke, har mer kännedom kring eleven, ska 

ansvara för undervisningen. 

Eleven i Astas klass får sin undervisning i ett angränsande grupprum under svenska- och 

matematiklektionerna. Det är resursen som ansvarar för undervisningen i dessa ämnen och 

Asta förklarar att det är bra för både eleven och övriga klasskamrater att han är i 

grupprummet under dessa lektioner. Det är på grund av att eleven inte följer klassen rent 

kunskapsmässigt och behöver arbeta med sitt anpassade material utifrån egen förmåga. Det är 

liknande tänk hos Anna, Alva, Britta, Birgitta och Bodil också, där har eleven sin plats i 

klassrummet men det finns även möjlighet att arbeta i ett grupprum om elevens dagsform 

kräver det. Dessa lärare har även en anpassad klassrumsmiljö så att eleven ska kunna ta del 

av undervisning tillsammans med övriga klasskamrater genom att bland annat använda sig av 

bildstöd och arbetsschema som kan underlätta för elevens förståelse. 

Att planera undervisningen för den integrerade eleven utifrån eget anpassat material är något 

som majoriteten av de intervjuade lärarna uttrycker sig att göra. Varför anpassat material 

väljs är till största del beroende på att grundsärskoleelever rent kunskapsmässigt inte kommit 

lika långt och därmed behöver anpassat material. Det beror även på att de integrerade 

eleverna till lärarna som har deltagit i intervjun, har motoriska svårigheter och därmed 

behöver anpassat material i form av till exempel dator eller Ipad. I de lägre årskurserna kan 

ett samband ses med att grundsärskoleelever har liknande material som övriga elever i 

klassen, men med viss anpassning. Från årskurs 4 och uppåt skiljer det sig markant vilket 

skolmaterialet grundskoleelever och grundsärskoleelever använder sig av. En enda läraren, 

Alva uttrycker sig att hon samplanerar tillsammans med elevens resurs. Hon och resurs och 

har en timme planering i veckan där hon kan ägna tid till att planera kommande vecka för den 

integrerade eleven vilket hon uttrycker inte var självklart i början på terminen. Efter 

diskussion med rektor kom de överens om att lärarna behövde den gemensamma planeringen 

för att kunna ge grundsärskoleintegrerade eleven en bra och anpassad undervisning. Ingen av 

de andra intervjuade lärarna uttrycker att de har en gemensam planering tillsammans med sin 

klassresurs. Antingen är det klassläraren som planerar upp undervisningen och som snabbt 

förklarar för resursen vad det är som ska göras under lektionen eller så är det resursen som 

lägger upp undervisningen för den inskrivna eleven. 

5.2.2 Undervisning på gruppnivå 

Det skiljer sig åt hur lärarna planerar och genomför lektioner på gruppnivå för 

grundsärskoleintegrerade elever. Barbro, Alexandra och Anneli har ingen undervisning för de 

inskrivna eleverna på gruppnivå förutom att elever deltar i övningsämnen tillsammans med 

sina klasskamrater. Övningsämnen, raster och situationer i matsalen är den enda gången dessa 

två elever får en gemenskap med sin tillhörighets klass. Förutom dessa tre lärare menar de 

övriga lärarna att den inskrivna eleven deltar i en gemenskap tillsammans med övriga 

klasskamrater. Asta, Anne, Alva, Anna, Birgitta och Britta berättar att eleven alltid deltar i 

grupparbeten, fast med anpassat material och utifrån sin nivå. 
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Till exempel vid grupparbeten, så att han ändå får känna att han tillhör gruppen så kanske han 

får göra flaggan till redovisningen medan någon annan elev skriver faktatexter (Anne, 

ämneslärare). 

Anne beskriver hur hon anpassar material och arbetsuppgifter till denna integrerade eleven, 

hon anpassar uppgiften med att till att exempel den integrerade eleven får rita flaggan till 

grupparbetet. Medan en annan elev ansvara för att skriva faktatexter upplever Anne trots 

svårigheterna att eleven får känna sig delaktig i grupparbetet. 

Flertalet av de intervjuade lärarna beskriver att eleven är integrerad utifrån den 

placeringsorienterade definitionen och deltar därmed på samma villkor som övriga klassen på 

övningsämnen. Det är enbart Bodils integrerade elev som undervisas i en egen liten grupp 

under de estetiska ämnena. Hon berättar att den inskrivna eleven tillsammans med några 

andra få elever har en egen undervisningsgrupp i trä- och metallslöjd samt bild och form.  

5.2.3 Undervisning på skolnivå 

På skolnivå skiljer det sig åt hur undervisningen genomförs och planeras upp hos de 

intervjuade lärarna. Majoriteten av lärarna har tillsammans med rektor anpassat timplanen 

från grundsärskolan så att den fungerar tillsammans med grundskolans timplan. De flesta 

eleverna följer sitt klasschema och tider, vilket innebär att ett flertal av de integrerade 

eleverna inte får samma undervisningstid som de skulle haft om skulle gått på 

grundsärskolan. Majoriteten av eleverna får till exempel för lite tid i de estetiska ämnena 

samt idrott och hälsa men där kan vi se att Alva uttrycker att den integrerade eleven i hennes 

klass har extra idrotts tid tillsammans med en annan elev i år ett. Eleven får även extra bad en 

gång i veckan. 

 

Gemensamt för majoriteten av de intervjuade grundskollärarna är att de inte får hjälp av 

specialpedagog eller dylikt till att planera och genomföra undervisningen för den 

grundsärskoleintegrerade eleven. Det är endast Anne och Birgitta som under intervjuns gång 

berättar att den integrerade eleven får specialpedagogiskt stöd. I Annes fall handlar det om 30 

minuter, två gånger i veckan och för Birgittas elev, vid tre tillfällen i veckan. Även om de har 

specialpedagogiskt stöd för eleven anser båda att det är för lite och önskar mer hjälp till 

eleven. Dessa tankar delar de tillsammans med de andra intervjuade lärarna som önskar hjälp 

till att planera undervisningen för den integrerade eleven. Majoriteten av lärarna uttrycker 

även önskan om att den specifika eleven får specialpedagogiskt stöd i form av att utveckla 

och befästa kunskaperna utifrån sin nivå. 

Vi har valt att inte koppla någon spec. på honom. Utan vi har tänkt så här, nu har elevens 

mamma valt att ha kvar han hos oss och då är det de här vi kan erbjuda och då gör vi det bästa 

utav det, så han har inte fått någon specialundervisning (Asta, lågstadielärare). 

Grundskolläraren Asta delar inte den åsikten, hon berättar att på hennes skola har de aktivt 

valt att den grundsärskoleintegrerade eleven inte ska få ta del av specialpedagogiskt stöd. 

Enligt Asta grundar det sig i att mamman till eleven valde att ha kvar sitt barn som integrerad 

elev i grundskolan och innan beslutet togs informerar skolan om att de inte kunde erbjuda 

något specialpedagogisk stöd till en integrerad grundsärskoleelev. Asta uttrycker att skolan 
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gör det bästa av situationen men väljer att inte tilldela någon specialpedagogisk kompetens 

till den grundsärskoleintegrerade eleven eftersom den kompetensen anses behövas till andra 

elever på grundskolan.  

Alva är den enda läraren i vår studie som planerar undervisningen till den integrerade 

grundsärskoleeleven tillsammans med en annan utbildad lärare. Därför känner hon inte att de 

i dagsläget behöver något ytterligare stöd från en specialpedagog eller speciallärare. Det Alva 

däremot efterfrågar är kontakt med andra klasser med integrerade elever för att kunna ta 

hjälp, stöd och utveckla undervisningen på bästa sätt för de integrerade elever som läser i 

grundskolan. Ett flertal av lärarna efterfrågar en liknande önskan om kunskapsutbyte 

tillsammans med andra lärare i samma situation. 

5.3 Vilka möjligheter och hinder upplever grundskollärare att det finns 

med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan 
Ett flertal grundskollärare i vår studie känner tveksamhet och anser att det finns svårigheter 

att tillägna tillräckligt med kunskaper för och med de integrerade grundsärskoleelever i 

klassen i det höga tempot som råder ute i skolorna. Grundskollärare upplever att det inte 

heller hinner med att planera elevens lektioner utifrån önskat fokus efter de anpassningar som 

krävs för att grundsärskoleintegrerade elever ska tillföra sig rätt anpassad kunskap. Det 

sociala samspelet möter varandra och samtliga intervjuade lärare känner att den främsta 

anledningen till varför eleven går kvar i grundskolan och inte i grundsärskolan är det sociala 

samspelet, elever emellan. Det första spontana svaret flertalet av lärarna ger på frågan om det 

finns något positiv med att elever går kvar i grundskolan men läser efter grundsärskolans 

bestämmelser är svaret, att det skapar förståelsen för olikheter.  

Just grejen blir som påtaglig genom att se att vi kan olika saker, vi kan behöva hjälp med 

olika saker på olika sätt - att vi inte är lika allihopa. Så rent så tänker jag, absolut att det är ett 

tillskott (Anna, lågstadielärare). 

Fördelar med att elever läser efter grundsärskolans bestämmelser i grundskolan är enligt 

Anna att eleverna får kunskaper kring att vi alla är olika. Därför anser hon att det är ett 

tillskott att ha en integrerad elev i grundskolans verksamhet, eleverna blir på så sätt medvetna 

om olikheter och att vi alla kan vara bra på olika saker enligt henne. 

Majoriteten av våra forskningspersoner uttrycker att grundsärskoleelever tillför en social 

mångfald till grundskoleelever och segregeringen blir mindre tydlig utifrån en inkluderad 

skola. Agnetha som har en lång och gedigen lärarbakgrund där hon anser att det är bra för de 

”vanliga eleverna” att redan vid tidig ålder får möta barn med olika funktionsvariationer, där 

integrerade elever kan ge positiva effekter att skapa kunskaper om mångfald. Agnetha menar 

att lärare inte bara kan lära elever utan även de vuxna inom skola, bemöta en lärorik 

mångfald av olikheter. 

Vi blir helt enkelt mer förberedda och skapar därmed förhoppningsvis en tolerans för 

olikheter (Agnetha, specialpedagog). 
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Agnetha anser att när elever inom grundskolan får möta elever som är inskrivna i 

grundsärskolan i naturliga och accepterade former inom skolverksamheten kan det 

förhoppningsvis skapa och föda en tolerans för olikheter hos samtliga elever. 

Däremot delar inte Anneli, Alexandra och Barbro, samma positivism kring att det finns 

fördelar utifrån att elever går kvar i grundskolan och läser efter grundsärskolans 

bestämmelser. Anneli och Alexandra menar att de som lärare känner sin elev så pass att de 

inte har kunnat se fördelar med att hen gått kvar i grundskolan efter att blivit inskriven i 

grundsärskolan för drygt ett år sedan. Barbro kan inte heller se några vinster med att eleven 

går kvar på grundskolan utan tycker det vore bäst för eleven att gå i den skolform han tillhör. 

Agnetha som i sin tjänstgöring har ett specialpedagogiskt uppdrag till att handleda lärare med 

grundsärskoleintegrerade elever anser att det är många lärare glömmer bort tydligheten i 

klassrummet. Hon menar att många elever mår bra av att anpassa undervisningen och att alla 

lärare borde använda bildstöd till att förklara lektioner tillsammans med tydliga scheman för 

dagen/veckan, oavsett skolform, för att inte glömma elever med svenska som andraspråk. 

Fyra av de intervjuade lärarna tar upp Vygotskijs tankar om att lärande sker om 

undervisningen ligger på eleven närmaste utvecklingszon. Anne, Agneta, Alva och Anna har 

en åsikt om att eleven som stannar kvar inom grundskolans lokaler, kanske till viss mån kan 

tillgodose sig mer kunskaper och blir mer utmanande kunskapsmässigt, än vad de skulle ha 

blivit på grundsärskolan med likasinnade elever. 

Ja jag tror eleverna utvecklas mer än vad de kanske skulle gjort i grundskolan, de måste 

liksom sträcka sig en nivå högre hela tiden. De blir också vana av att umgås med en grupp 

elever som kan vara sociala förebilder för dem, hur man ska göra och bete sig 

förhoppningsvis (Agnetha, specialpedagog). 

Agnetha stödjer det sociokulturella tänket utifrån att integrerade elever till viss del kan 

utveckla och tillgodogöra sig mer kunskaper inom grundskolan. Hon ser det också som fördel 

att grundsärskoleelever kan få möjlighet till sociala förebilder i grundskolan på ett annat sätt 

om de enbart är med jämlika. Annes elev är ännu inte inskriven i grundsärskolan men hon har 

fått veta att efter denna termin kommer elev att läsa efter grundsärskolans bestämmelser. 

Eleven är alltid i klassrummet där eleven får arbeta på i sin takt med det tillrättalagda 

materialet.  

Genom att han alltid är i klassrummet tvingas han lite grann till att “vara bättre än vad han 

egentligen är” med hjälp av en fiffig kompis eller i det här fallet en fiffig fröken. Det är inte 

fel tycker jag (Anne, mellanstadielärare). 

Anne ser liknande fördelar som Agnetha med att elever är integrerade i grundskolan, att 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på den närmaste utvecklingszonen. Hon 

uttrycker vidare att det är genom att åsikten av att hennes elever ofta får presentera lite bättre 

än vad han kanske skulle gjort på grundsärskolan. Eleven får arbeta med en klasskamrat som 

är längre fram i sin kunskapsutveckling eller med sin fröken, som kan utmana eleven vilket 

bidrar till en ökad kunskapsinhämtning anser Anne. Likaväl som de flesta av lärarna som 

deltagit i studien upplever att det finns möjligheter med att ha grundsärskoleelever 
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integrerade i grundskolan, upplever de flesta lärarna hinder med att integrera dessa elever. 

Hinder som påverkar deras roll som undervisande lärare, för den integrerade eleven samt för 

övriga klasskamrater. Det är mest lärarna på mellanstadiet, årskurs 4 till 6 som upplever 

problematik, kring att de integrerade grundsärskoleeleverna ofta blir ensamma. På grund av 

att dessa elever ofta inte passar in socialt med övriga elever i klassen och på skolan. Lärarna 

upplever att både det sociala och kunskapsglappet ökar mer och mer när eleverna börjar 

mellanstadiet. Britta återberättar till exempel att klasskamraterna till grundsärskoleeleven i 

hennes klass accepterar eleven men att det inte finns samma tillhörighet klasskamraterna 

emellan. Britta anser att grundskolans elever har uppnått en annan social mognad och vill 

därmed inte leka på rasterna. Alexandra, Anneli och Britta som undervisar i de äldre 

årskurserna på mellanstadiet uttrycker också sin oro för att deras elever som är 

grundsärskoleelever ska bli utnyttjade. 

Det är klart att ju äldre hen nu blir så kommer, tror jag... glappet ökar mer och mer och mer. 

Kanske, vem vet kommer hen bli utnyttjad.. Jag tror ju som sagt att hen är.. känner sig ganska 

ensam... Ingen direkt delaktighet (Anneli, ämneslärare). 

Anneli berättar att hon upplever en oro för vad som kan tänkas komma i högre årskurser för 

den integrerade eleven. Dels är hon orolig för att glappet ökar mer och mer ju äldre eleven 

blir men framförallt hon är orolig att eleven kanske kan bli utnyttjad. Hennes tid räcker inte 

till och hon kan redan nu se att eleven inte verkar ha någon direkt delaktighet med övriga 

klasskamrater och därmed tror hon att just denna elev känner sig ganska ensam på skolan. 

Asta tar också upp sin oro om undervisningen i grundskolan verkligen räcker till för eleven. 

Asta anser att det bästa görs för eleven undervisning och noga att påpeka att ingen av dem har 

någon speciallärare eller specialpedagog kompetens. Hon uttrycker sin oro över att eleven 

inte får tillräckligt bra anpassad undervisning inom grundskolan och att det är något som 

flertalet av lärarna är bekymrade för och anser därför att grundsärskoleelever bör gå på 

grundsärskolan där både resurser och specialkompetens finns. Asta anser även att lärarna på 

hennes skola upplever hinder med att eleven/eleverna i fråga tar för mycket resurstid. 

Resurstid som de hade kunnat nyttja på ett annat sätt om inte eleven gick i klassen. 

Men man kan ju tycka att all resurs jag skulle ha haft i min klass går till honom och det kan 

jag känna är tokigt. För det finns ju fler elever som skulle behöva få ta del av den resursen 

men det finns ju inte på grund av att vi har en inskriven elev (Asta, lågstadielärare). 

Asta berättar om att hon tycker att det känns fel att alla resurs som hon har tillgång till i 

klassen, går åt till resurs och stöd för den integrerade eleven som följer grundsärskolans 

bestämmelser. Hon anser att det finns fler elever i klassen som skulle behöva extra stöd men 

att de blir utan på grund hur resursfördelningen ser ut på skolan. 

Alva är den enda av de intervjuade lärarna som uttrycker att hon inte ser några nackdelar med 

att den inskrivna eleven tar resurstid från klassen eftersom hon snarare ser det som positiv 

eftersom hon annars inte skulle haft en extra lärare i klassrummet. Hon menar att även om 

resursen i första hand är till för den inskrivne eleven, så har hon ändå ytterligare en 

lärarkollega att bolla tankar och planera undervisningen med. 
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6. Diskussion 
Som blivande speciallärare, med inriktning mot utvecklingsstörning har vårt syfte till denna 

studie varit att beskriva och analysera grundskollärarens upplevelser och erfarenheter av hur 

de lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i grundskolan. Vi anser 

att speciallärare bör känna av vikten av hur vi, tillsammans på bästa sätt kan hjälpa 

grundskolläraren att integrera grundsärskoleelever i grundskolan. Vi är medvetna över att 

studiens resultat inte kan generaliseras vilket inte heller varit vårt syfte. Studiens syfte har 

snarare varit att utgå från ett perspektiv som representerat ett antal röster av grundskollärare 

med erfarenhet av att undervisa integrerade grundsärskoleelever i grundskolan och därmed 

erfarenhet av att planera undervisning samt undervisa utifrån två olika läroplaner.  

 

Resultatet från de intervjuade forskningspersonerna som deltagit vid denna studie kommer 

diskuteras i kommande text, kopplat till relevant litteratur. Skollagen menar att det är av stor 

vikt att dagens skolor med hjälp av specialläraren kan möta upp elevers olika behov och 

förutsättningar till en anpassad undervisning med en tillrättalagd skolmiljö (SFS 2010:800; 

SFS 2011:186). Vi som författat och granskat denna studie är verksamma lärare inom 

grundsärskolan vilket kan vara en bidragande orsak till varför vi fann denna studie intressant.  

En studie som arbetats fram kring hur grundskollärare planerar och genomför undervisningen 

med två olika läroplaner, i klassrummet på grundskolan. Samt ytterligare en möjlighet till att 

se eventuella utmaningar som grundskolläraren kan uppleva med att ha grundsärskoleelever 

integrerade i sin grundskoleklass. Tillförlitligheten i studien hänger samman med hur vi utfört 

intervjufrågorna till de forskningspersoner som deltagit i två undersökta kommuner, kommun 

A och B. Kommun A har en relativt blandad bild av grundskollärares tidigare erfarenhet 

kring att undervisa integrerade grundsärskoleelever i sin klass. I kommun B har inte någon av 

de intervjuade grundskollärarna tidigare erfarenhet av att undervisa denna målgrupp. 

Anledning till att det kan se olika ut i just dessa kommuner eller varför grundsärskoleelever 

anslutits till respektive klass i kommun A och kommun B anses vara ren slump medan det är 

närområdet som styrt vilket skola eleven kommit till. De intervjuade grundskollärarna menar 

på att den integrerade eleven ofta placeras utanför klassrummet, vilket lärarna anses vara 

bäst, både för grundskolans elever och inkluderade grundsärskoleelever. De intervjuade 

menar vidare på att grundskollärarna kontinuerligt försöker se över möjligheter till 

samverkan men att tiden främst inte räcker till. De forskningspersoner som deltagit till denna 

studie menar att grundsärskoleelever kan ha vinning av att vara en integrerad elev i 

grundskolan, utifrån möjlighet till socialisering samt för att skapa en ökad förståelse genom 

individernas relationer till varandra. Detta känns i det sociokulturella perspektivet, där fokus 

ligger på att lärande utvecklas i sociala sammanhang (Hjörne och Säljö, 2013; Säljö, 2010). 

Vi kommer att avsluta diskussionen med egna kommentarer och tankar utifrån gällande 

studies resultat. Innan diskussionen avslutas kommer förslag och tankar kring vidare 

forskning inom samma ämne som studien. 
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6.1 Utmaningar som grundskolläraren upplever med att undervisa utifrån 

två läroplaner 
Intervjuade grundskollärare menar att det finns utmaningar med att planera upp för elever 

med olika skolformer i samma klassrum. Resultatet av gällande studie visar att en 

övervägande del av grundskollärarna aktivt väljer att planera och utföra lektioner enbart 

utifrån grundskolans läroplan. Hänsyn tas till den inkluderade grundsärskoleeleven i form av 

anpassningar, som förenklade uppgifter samt att lärarna förmildrar kunskapskraven. 

Intervjuade lärare beskriver vidare att de inte upplever att någon vidare hänsyn behöver tas 

gentemot de olika läroplanerna utan menar på att elever i de yngre skolåren, årskurs 1-3 kan 

anpassas. Argument för detta anses vara att läroplanen för grundskola och läroplanen för 

grundsärskola, årskurs 1-6 är så pass lika varandra innehållsmässigt. Detta bekräftas på 

liknande sätt i en studie som genomfördes av Skolverket (2002a), att integrerade 

grundsärskoleelever kan komma att undervisas utifrån grundskolans bestämmelser. 

Skolverkets studie beskriver vidare att det är på grund av att grundskollärare ofta känner sig 

trygg med att planera undervisningen efter grundskolans läroplan. Främsta anledning till detta 

menar Skolverket är på grund av att grundskollärarna tidsmässigt inte hinner planera upp 

undervisningen efter två olika läroplaner (Skolverket, 2002a).  

 

Grundskollärare i gällande studie presenterar att det finns skillnader i kunskaper mellan 

grundskolans elever och integrerade grundsärskoleelever som framförallt ökar från årskurs 3 

och uppåt. Till följd av detta, anser de intervjuade lärarna att undervisningen med fördel 

planeras utifrån för grundskolans läroplan årskurs 1-3 istället för att fokusera på 

grundsärskolans läroplan för årskurs 1-6. Utifrån att analyserat ett flertal intervjuer i gällande 

studie tolkar vi att grundskollärarna är i behov av mer kunskap kring grundsärskolan, 

kunskaper som leder till ökad förståelse kring hur grundsärskoleelever kan inkluderas i 

grundskolan. Grundskollärare som intervjuats till denna studie anser sig vara i behov av en 

specialpedagogisk samsyn kring elevers individuella lärande. Under våra intervjuer till denna 

studie upplevde ett par grundskolärare att de inte räcker till för att tillgodose 

grundsärskoleelevers behov i klassrummet. När grundskollärare möter elever som på grund 

av sin utvecklingsstörning har svårigheter att lära sig, kan det skapa en känsla av 

otillräcklighet hos grundskollärare (Szönyi, 2005). Otillräcklighet kring behov som uppstår i 

och med att dessa intervjuade grundskollärare upplever att det är svårt att arbeta med två 

läroplaner med olika centrala innehåll vilket medför att lärarna i gällande studie upplever en 

frustration.  

 

De intervjuade grundskollärarna till gällande studie upplever och beskriver vidare svårigheter 

med att planera undervisningen utifrån två läroplaner vilket kan medföra en upplevelse av 

frustration. Frustrationen de beskriver grundar sig i hur de bör anpassa undervisningen för 

den integrerade eleven. Utmaningarna känns inte greppbara utifrån den frustration lärarna 

beskrivit kring svårigheter till att anpassa undervisning och det bidrar till att lärarna upplever 

att de grundsärskoleintegrerade eleverna i många fall enbart får sitta av deras lektioner. 

Nilholm (2007) menar att det finns behov av flexibilitet, kreativitet och kunskap för att nå en 

likvärdig undervisning i ett klassrum med elever som följer olika läroplaner. Haug (1998) 
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menar liksom Nilholm (2007) att specialpedagogiken bör ses som en pedagogik utöver den 

vanliga pedagogiken, vilket kan kännetecknas i resultatet för gällande studie. Utifrån 

frustrationen som de intervjuade grundskollärarna upplever, lärarna i studien önskar mer 

specialpedagogiska kunskaper för att tillmötesgå grundsärskoleeleverna. För att finna en 

nåbar känsla av tillräcklighet och glädje hos grundskolläraren tyder denna studie, att det är av 

stor vikt som inkluderade grundsärskoleelever och grundskoleelever bör kunna gynnas av 

grundskollärarnas egna specialpedagogiska kunskaper. Inte minst när det gäller de 

utmaningar som grundskolläraren upplever med att undervisa elever i två olika skolformer. 

Gällande denna studie redovisas det att grundskolläraren anser sig behöva mer kunskap för 

att ge den grundsärskoleintegrerade eleven undervisning som bidrar till en 

kunskapsutveckling hos eleven och inte som lärarna själv upplever att de endast anpassar 

lektionerna till viss del. De utmaningar grundskollärarna tyder på kring specialpedagogiska 

kunskaper, planering och tid till vad som krävs för att genomföra en hållbar planering, en 

planering över vilka utmaningar som krävs för att ge den inkluderade eleven rätt anpassad 

undervisning anses i mångt och mycket vara en organisationsfråga. De utmaningar de 

intervjuade nämnt bekräftas i den studien som Skolverket genomförde 2002 där syftet var att 

granska kvaliteten i grundsärskolan (Skolverket, 2002a).  

 

Skolverkets studie visade att redan för 15 år sedan påtalades att både skolledare och 

undervisande lärare i grundskolan hade otillräckliga kunskaper kring grundsärskolans 

intentioner i styrdokument (Skolverket, 2002a). Vilket gällande studie till viss del bekräftar 

genom att situationen ute på skolorna fortfarande ser liknande ut än idag, år 2018 De 

utmaningar som grundskollärare upplevde i gällande studie med att undervisa utifrån två 

skolformers läroplaner är att de upplever att de saknar en fördjupad kunskap om eleverna i 

grundsärskolan. Majoriteten av lärarna i gällande studie anser att det är av stor vikt att lärarna 

hjälps åt och stöttar varandra för att undervisningen ska fungera samt för att säkerhetsställa 

kvalitén. De anser vidare att vikten av organisationen av skolan och lärarna måste tillgodoses 

med kunskap för att elever med integrering i grundskolan ska bli bra och gynna elevens 

undervisning. Enligt gällande studie visar resultatet att flertalet av de intervjuade 

grundskollärarna uttrycker att de önskar tillgodose se sig med mer kunskaper kring 

grundsärskolans läroplan. Önskan av mer kunskaper för grundsärskolans ligger i för att de 

ska kunna tolka, förstå och bedöma inskrivna grundsärskoleelever utifrån kunskapskraven 

som ställs inom grundsärskolan.  

 

Ett flertal av de intervjuade grundskollärarna i gällande studie uttrycker organisationsbrister 

och tycker att skolans rektorer bör ta ett större ansvar för att grundsärskoleeleverna ska kunna 

ge den undervisning som eleven har rätt till. Vad de intervjuade lärarna uttrycker är något 

som enligt Skolverket är rektorns skyldighet. Skyldigheten över att informera undervisande 

lärare och övrig personal över vilka bestämmelser som är gällande för inskrivna 

grundsärskoleelever (Skolverket, 2013). För att grundskollärarna inte ska behöva känna en 

frustration över att undervisa de grundsärskoleintegrerade eleverna anser de att rektorn 

behöver se till så att all personal får tillräckligt med tid och kunskaper för att genomföra en 

undervisning utifrån två läroplaner och inte tillfälliga lösningar och anpassningar. 



43 
 

  

Fyra av elva intervjuade grundskollärare till gällande studie har erfarenhet sedan tidigare av 

att undervisa elever som läser efter grundsärskolans bestämmelser i grundskolan. Detta kan 

ses som en bidragande faktor till att majoriteten av lärarna i vår studie känner en osäkerhet 

för att beskriva och analysera deras planering och genomförande av undervisning utifrån två 

läroplaner i samma klassrum. De två lärarna som vi tolkar vara mest positiva till att undervisa 

integrerade grundsärskoleelever, är de yngsta lärarna i denna studie. Dessa två lärare är de två 

som arbetat som lärare kortast tid vid grundskolan. Detta bekräftas i en forskning som 

redovisats i Indien, att lärare med en nyare lärarutbildning ofta har en mer positivt syn på ett 

inkluderat klassrum med anpassad undervisning. Till skillnad från att lärare med en lång 

yrkesbakgrund som kan ha en mer negativt inställd syn integrerade elever på grund av att de 

inte fick specialpedagogisk utbildning när de gick på lärarhögskolan (Yadav m.fl, 2015). 

  

En av de elva lärare i studien har en anställd lärare som resursperson till den integrerade 

eleven som följer grundsärskolan bestämmelser. Utifrån hennes intervjusvar synliggörs 

fördelen med att de är två lärare som samplanera vilket underlättar väldigt mycket för 

planeringen och genomförandet av lektionerna för den grundsärskoleintegrerade eleven. 

Genom att hon kan ägna sig åt att planera efter grundskolans läroplan medan lärarresursen 

anpassar undervisningen efter grundsärskolans läroplan för den inskrivna eleven. Studiens 

resultat visar att de lärare som finner sig vara positivt inställda till att undervisa integrerade 

elever inom grundskolan, är de lärare som i möjligaste mån försöker göra anpassningar 

utifrån grundsärskolans läroplan. Det är något som bekräftas i den studien som Skolverket 

genomförde år 2002. Slutsatser från den studien visar att den undervisande läraren känner att 

den grundsärskoleintegrerade eleven kan tillgodogöra sig kunskaper trots att undervisningen 

sker efter en annan skolforms bestämmelser (Skolverket, 2002a). 

 

Studiens resultat visar att det endast är ett fåtal av de intervjuade lärarna som inte anser att 

grundsärskoleintegrerade elever bör ta del av sin undervisning inom grundskolan. I dessa 

enstaka lärares klassrum tillgodoses få anpassningar för eleven som enligt Skollagen (SFS 

2010:800) genomgående bör få anpassat material för att tillgodogöra sig kunskaper utifrån sin 

förmåga. På grund av den tidsbrist lärarna upplever, känner denna studies intervjuade lärare 

att de inte hinner ta hänsyn till grundsärskolans bestämmelser för den integrerade eleven. I ett 

fall berättar en lärare under sin intervju att den grundsärskoleintegrerade eleven använder sig 

av samma material som övriga klasskamrater i ett ämne för årskurs 6. Grundskolläraren 

berättar själv att hon inte tycker att det är rätt eftersom den grundsärskoleintegrerade eleven 

ännu inte automatiserat läsningen och därmed har stora brister i sin läsförståelse, men på 

grund av tidsbrists upplever hon att det är det enda rätta. Paralleller kan dras till Ahlberg 

(2013) som menar att vara en integrerad elev i skolmiljön handlar mycket om hur läraren 

skapar en balans mellan skolans krav och elevens förmåga. Det är därför av stor vikt att 

skolan tar tillvara på elevernas erfarenheter för lust till nytt lärande i den inkluderande miljön 

enligt Ahlberg. Sammanfattningsvis kan sägas att den människosyn och kunskapssyn som 

genomsyrar verksamheten har stor inverkan på hur undervisningen organiseras (Haug, 1998). 
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6.2 Hur grundskolläraren genomför och planerar undervisningen för den 

inkluderande grundsärskoleeleven 
Skolan i Sverige har ett kunskapsuppdrag, oavsett vilken skolform eleven tillhör. Elever som 

är mottagna i grundsärskolan och tar del av sin utbildning som integrerad elev inom 

grundskolan ska undervisas utifrån en anpassad undervisning. Den individuella anpassade 

undervisningen ska leda till att den integrerade grundsärskoleeleven får utvecklas så långt 

som möjligt i sitt lärande och utifrån sin egen förmåga (Skolverket, 2010). Vilken form av 

undervisning eleven får ta del av på individ, grupp och skolnivå kan beror på vilken 

definition av inkludering lärarna förhåller sig till samt vilket specialpedagogiskt synsätt 

läraren har på den inkluderade eleven. Det bekräftas av Szönyi (2005) som uttrycker att 

lärarens synsätt på den integrerade elevens kan få betydelse hur elevens svårigheter bemöts. 

Gällande studies resultat visar att hur grundskolläraren genomför och planerar undervisning 

för den grundsärskoleintegrerade eleven beror till stor del på hur skolmiljön i övrigt ser ut 

kring eleven.  

 

Resultatet i denna studie visar att de grundsärskoleintegrerade eleverna inkluderas i 

grundskolans klassrum i möjligaste mån. De intervjuade grundskollärarna önskar att det vore 

möjligt att genomföra och planera undervisningen för den inkluderade eleven på ett tydligare 

och mer anpassat sätt men dessvärre upplever grundskollärarna att deras önskemål inte 

uppfylls. En orsak till att inkluderingen inte följs till hundra procent kan bland annat bero på 

personalbrist. Grundskollärarna menar också att det finns en avsaknad av fortbildning både 

hos dem själva och hos skolans ledning om vad som gäller för den inkluderade 

grundsärskoleeleven, som inte inkluderas alla lektionstimmar i klassrummet, även om det är 

något som majoritet av de intervjuade grundskollärarnas önskar och eftersträvar. Hjörne och 

Säljö, (2013) beskriver liknande tankar som våra forskningspersoner upplever för att lyckas 

integrera grundsärskolans elever i en grundskoleklass så krävs det en styrning från ledningen. 

Vilket i sin tur kan betyda att eleven inte alltid får ta del av rätt anpassad undervisning utifrån 

grundsärskoleelevens individuella förmåga, i enlighet med vad Skollagen föreskriver (SFS 

2010:800). 

6.2.1 Undervisning på individnivå 

Enligt Asp-Onsjö (2008) och Nilholm och Göransson (2013) är det önskvärt att 

grundsärskoleintegrerade eleverna blir inkluderade i grundskolan utifrån den 

individorienterade definitionen. Definitionen till denna typ av integreringen innebär att elever 

når kunskapskrav utifrån den skolformen som eleven tillhör. Definitionen bygger på att 

läraren ges både tid och möjlighet för kunskap kring hur undervisningen kan planeras, samt 

vilket material och läromedel som bör användas till eleven som följer en annan skolforms 

bestämmelse (Asp-Onsjö, 2008; Nilholm och Göransson, 2013). Önskvärt vore att skolmiljö 

kunde tillrättaläggas bättre, att intervjuade grundskollärarna till studien skulle få anpassad 

fortbildning, mer personal och ett tydligare ledarskap kring vad som gäller för de integrerade 

grundsärskoleeleverna i grundskolan. Majoriteten av de intervjuade grundskollärarna till 

denna studie önskar även att få en större medvetenhet kring att undervisa 

grundsärskoleelever. Enligt Alm och Nilholm (2010) är det stor vikt att grundsärskoleelever 
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ska känna gemenskap och att utrymme ska ges för delaktighet kring den inkluderade eleven i 

klassrummet.  

  

Från resultatet i gällande studie går det att utläsa att inte samtliga av de intervjuade 

grundskollärarna anser att grundsärskoleelevernas undervisning bör ske i klassrummet, 

tillsammans med övriga grundskoleelever. Tre av de intervjuade grundskollärarna menar att 

tiden, kunskaperna och orken inte räcker till och dessa tre faktorer bidrar till att den 

integrerade grundsärskoleeleven förflyttas från klassrummet. Vidare visar resultatet av 

studien att det är elevresurser och inte undervisande klasslärare som tar ett betydande ansvar 

att planera och genomföra undervisningen för den grundsärskoleintegrerade elever. Det beror 

främst på att tiden samt att personal inte räcker till för grundskolläraren att planera efter två 

läroplaner. Istället för att grundsärskoleintegrerade elever blir integrerade i grundskolans 

verksamhet likt den individorienterade definitionen tydliggörs det från gällande studiens 

resultat att många grundsärskoleintegrerade elever snarare blir inkluderade i verksamheten 

utifrån den placeringsorienterade definitionen (Nilholm och Göransson, 2013). 

 

Under intervjuerna till gällande studies resultat beskriver tre grundskollärare att deras 

inkluderade grundsärskoleelever, får all sin undervisning utanför klassrummet tillsammans 

med en resurs som saknar lärarutbildning. Motivet till varför resurserna tar ett så pass stort 

ansvar för undervisningen beror i hög grad på de grundskollärarna själva uttrycker, de 

upplever att de helt enkelt inte hinner planera lektionerna för den grundsärskoleintegrerade 

eleven. Lärarna till dessa integrerade grundsärskoleelever menar också att de känner sig 

osäkra på hur de ska planera och genomföra samma undervisning till dem som övriga elever i 

klassrummet. Det blir därmed en mindre upplevd arbetsbelastning för de intervjuade 

grundskollärarna att dessa elever undervisas utanför klassrummet tillsammans med en resurs 

som har anpassat material utifrån elevens förmåga och kunskaper. Utifrån Skolverkets studie 

som utfördes på regeringsuppdrag till Skolverket (2002a) framkom det att undervisande 

lärare till integrerade grundsärskoleelever ofta blir beroende av att ha en resurs kopplad till 

eleven. Detta synliggörs även i denna studies resultat eftersom flertalet av de integrerade 

grundsärskoleeleverna har en resurs kopplad till sig. Vid de tillfällen som 

grundsärskoleintegrerade elever inte har en resurs som följer hela skoldagen, tar de 

intervjuade lärarna i gällande studie upp det som en svårighet och grundskollärarna önskar 

mer resurstid för den grundsärskoleintegrerade eleven i klassen. 

  

Resultatet synliggör att flertalet av grundskollärarna i gällande studie upplever en svårighet 

med att känna vilken nivå undervisningen bör läggas gentemot den integrerade eleven. 

Lärarna i studien menar vidare att det känns enklare att veta vilken nivå undervisningen ska 

läggas på utifrån de integrerade eleverna som går på lågstadiet. På lågstadiet kan elever ofta 

tillgodoses med kunskap genom att vara kvar i klassrummet eftersom den kunskapsmässiga 

klyftan inte hunnit öka speciellt markant. Grundsärskoleeleverna kan på så sätt till viss del 

fortfarande undervisas i samma takt som grundskolans elever vilket påminner oss det Persson 

beskriver, att pedagogerna själva väljer att organisera undervisningen, ett avgörande för 

elevernas syn på varandra och sig själva (Persson, 2001). Resultatet från gällande studien 
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visar att de intervjuade lärare som undervisar från årskurs 3 och högre årskurser inte delar 

samma åsikt som lärarna som undervisar i de yngre åldrarna. Grundskollärarna menar att 

skillnader kan bero på att undervisningen inom grundskolan tar ett stort kliv framåt inom den 

kunskapsmässiga biten och därmed blir glappet allt för stort mellan elever som är integrerade 

i grundskolan gentemot klasskompisarna som följer grundskolans bestämmelser. Det medför 

att integrerade elever får fortsätta med tillgängligt lågstadieläromedel för att undervisningen 

ska vara anpassad till elevens nivå. Det är något som bekräftas i Skolverkets studie, att 

grundskollärare ofta kan uppleva svårighet med att veta vilken kunskapsnivå undervisningen 

ska utgå från samt vilka krav grundskollärare kan ställa på den grundsärskoleintegrerade 

eleven (Skolverket, 2002a). 

  

Resultatet i denna studie menar att den vanligaste anpassningen som genomförs på 

individnivå, på lågstadiet, är att undervisande lärare använder sig av bildstöd för att 

underlätta, tydliggöra samt för att skapa en förståelse kring lektionsinnehållet åt den 

integrerade grundsärskoleeleven. Detta kan grunda sig i att lärarna som undervisar på 

lågstadiet har större erfarenhet av att använda bildstöd i sin undervisning eftersom det är 

något som gynnar samtliga elever i tidig skolålder. Lärarna som har flest verksamma år inom 

skolan i denna studie är lärarna som är verksamma på mellan- och högstadiet. Paralleller kan 

dras till tidigare genomförd studie att generellt har lärare med lång yrkesbakgrund en annan 

syn på vad integrering av grundsärskoleelever i grundskolan innebär. Detta kan bero på att 

äldre lärare ofta saknar utbildning för ett inkluderande klassrum med anpassad undervisning 

menar Yadav m.fl., (2015) på. Utifrån gällande studies resultat kan den forskningen som 

Yadav m.fl. (2015) utförde överensstämma med denna studies resultat. Majoriteten av 

intervjuade grundskollärare i gällande studie uttrycker att de anser sig ha behov av att 

tillgodose sig med mer kunskap kring elever som följer grundsärskolans bestämmelser. 

 

Forskningspersonerna som intervjuas till gällande studie önskar som tidigare nämnt tid och 

mer fortbildning för att kunna planera en mer anpassad lärmiljö för de integrerade 

grundsärskoleeleverna. En bättre anpassad lärmiljö skulle enligt dem själva kunna bidra till 

en större möjlighet för att undervisa elever inom olika skolformer samt att eleverna skulle 

kunna utvecklas tillsammans trots att undervisningen sker utifrån två olika läroplaner i 

samma klassrum. En av utmaningarna som de intervjuade grundskollärarens känner som en 

utmaning är att skapa effektiva undervisningsstrategier för att nå en utvecklande lärmiljö för 

den inkluderade eleven. Elever behöver få känna delaktighet i sitt lärande och för att nå dit 

behöver undervisningen vara utformad så att eleverna får möjlighet till att utveckla kunskaper 

tillsammans (Michell, 2014). 

6.2.2 Undervisning på gruppnivå 

Det visar sig att tre av elva lärare i gällande studie anser att integrerade grundsärskoleelever 

inte bör ha undervisning tillsammans med den övriga klassen, förutom vid övningsämnen. 

Anledningen till detta är främst att deras tid inte räcker till, men de menar även på att de inte 

har liknande möjlighet till lokalutrymmen, lärartäthet och fortbildning som dessa tre 

grundskollärare anser finns på grundsärskolan. Resultatet pekar vidare på att de intervjuade 

lärarna väljer att utgå från den placeringsorienterade definitionen. Definition baseras på 
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vilken lokal eleven undervisas i, inte om den integrerade eleven är socialt eller pedagogiskt 

delaktig i vad som sker i övriga klassrum (Nilholm och Göransson, 2013). Önskvärt vid en 

integrering av grundsärskolans elever är att den integrerade eleven inkluderats utifrån den 

gemenskapsorienterade definitionen istället eftersom där behöver den undervisande läraren 

aktivt ta ansvar för att alla eleverna ska känna sig delaktiga i gruppen (Asp-Onsjö, 2008). 

 

Resultat från gällande studie åskådliggör att ett fåtal av grundskollärarna försöker skapa 

miljöer dit den integrerade eleven kan vända sig under teoretiska ämnen. Anledningen till 

detta anser grundskollärarna vara att eleverna har svårigheter att följa den övriga klassens 

struktur. Vidare leder detta till att den grundsärskoleintegrerade eleven får individuellt 

anpassade uppgifter utifrån sin förmåga i en trygg miljö, vid teoretiska ämnen som svenska, 

matematik. Undervisade lärarna i gällande studien uttrycker att det är viktig att den 

integrerade eleven får känna en tillhörighet med klassen samt att de försöker i möjligaste mån 

anpassa liknande uppgifter som vad grundskoleeleverna i klassen utövar. Detta kan i sin tur 

bidra till att de integrerade grundsärskoleelever själv får möjlighet att känna att det är 

behjälpligt med en resurs i det gemensamma lärandet (Persson, 2006). Majoriteten av denna 

studiens intervjuade lärare menar att främsta möjlighet till inkludering på gruppnivå sker när 

grundskoleklassen utövar övningsämnen. Vilket bekräftas vara den vanligaste typen av 

inkludering för grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan, den integrerade 

grundsärskoleelever följer med och befinner sig i samma lokal som övriga elever under till 

exempel slöjd eller idrottslektionerna (Asp-Onsjö, 2008; Nilholm och Göransson, 2013). 

6.2.3 Undervisning på skolnivå 

Resultatet i denna studie visar att samtliga lärare tillsammans med skolledning har anpassat 

timplanen för den grundsärskoleintegrerade eleven. Rektorn har rätt att göra denna 

anpassning för att den integrerade eleven ska kunna följa övriga klassens schema (Skolverket, 

2011). Denna studies resultat visar att det främst är på grund av bekvämlighetsskäl, lärare och 

skolledningen väljer att anpassa timplanen för den grundsärskoleintegrerade eleven. Eftersom 

de intervjuade lärare till denna studie anser att om den grundsärskoleintegrerade eleven följer 

klassens schema kan det bidra till att denna elev skapar en större tillhörighet till klassen, 

precis som Skolverket (2002a) menar.  

 

Resultatet vid denna studie visar att två av elva intervjuade grundskollärarna utrycker att den 

integrerade grundsärskoleintegrerade eleven i deras klass får hjälp av specialpedagogen på 

skolan. Vid en intervju till gällande studie berättar en grundskollärare att hon tillsammans 

med skolledningen valt att inte använda sig av något riktat specialpedagogisk stöd till den 

integrerade grundsärskoleeleven. Läraren menar vidare på att hon medvetet valt bort ett riktat 

specialpedagogiskt stöd till denna elev fastän skolan är skyldig att ge elever den ledning och 

stimulans som behövs för att utveckla deras lärande (SFS 2010:800). Främsta anledningen till 

detta bör bero på att specialläraren/specialpedagogen har en hög arbetsbelastning på skolorna 

även fast en av deras arbetsuppgifter enligt examensförordningen är att de ska vara en 

kvalificerad samtalspartner och ge handledande stöd till kollegor kring dessa elever (SFS 

2011:86). Av resultatet framkommer det att flertalet av studiens intervjuade lärare önskar att 

de haft mer hjälp och stöd från specialpedagogen vid deras skola vilket även bekräftas i en 
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studie som Skolverket utförde 2002. Redan vid Skolverkets studie som genomfördes år 2002 

upplevde många grundskollärare i den studien att de saknade specialpedagogisk rådgivning 

samt stöd från skolledare för att kunna skapa en lyckad integrering för 

grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan (Skolverket, 2002a).  

 

Det är en av lärare vid gällande studie som har en utbildad lärarresurs till den integrerade 

eleven som uttrycker att de i dagsläget inte behöver någon specialpedagogisk kompetens. 

Anledningen till detta anses vara det läraren själv påtalar, att de är två lärare som samplanerar 

undervisningen för eleven. Två lärare som gemensamt planerar och skapa ett arbetssätt som 

bidrar det till en mer hållbar undervisning som är meningsfull för den 

grundsärskoleintegrerade eleven och en lättare arbetsbelastning för undervisande lärare 

(Sundqvist och Lönnqvist, 2016). 

6.3 Möjligheter och hinder som grundskolläraren upplever med att ha 

inkluderade grundsärskoleelever i grundskolan 
De intervjuade forskningspersonerna beskriver själv att många av deras integrerade 

grundsärskoleelever i grundskolan segregeras allt eftersom elevens ålder tilltar. Lärarna 

menar att grundsärskoleelever inte får de individuella förutsättningarna för att utvecklas. 

Grundskollärarna menar att de försöker, i den mån det går att tillgodose både möjligheter och 

hinder för grundsärskoleeleven. Som att socialisera och inkludera grundsärskoleelever efter 

vägen. Inkluderingstanken får stöd i läroplanerna för de två olika skolformerna som 

framhåller att undervisning bör ske utifrån varje enskild elevs förutsättningar där elevens 

behov ska anpassas mot elevens fortsatta lärande (Skolverket, 2011). Synen på 

specialpedagogik som undervisningsområdet visade sig se olika ut i gällande studie och 

skillnaderna skapas utifrån vilka erfarenheter samt vilket perspektiv läraren utgår ifrån. Vad 

som kan ses som fördelar eller nackdelar att tillgodose möjligheter för lärarna att lyckas 

inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i den egna grundskoleklassen. 

  

I denna studies resultat synliggörs det att möjligheter och hinder som grundskollärare 

upplever med de inkluderade grundsärskoleeleverna i grundskolan varierar stort. Likaväl som 

att gällande studies lärare upplever att det finns många utmaningar med integrerade 

grundsärskoleelever inom grundskolan, har majoriteten en positiv syn på att eleverna går 

integrerat i grundskolan. Den största vinsten av att elever går inkluderat i grundskolan enligt 

studiens resultat är att elever inom grundskolan blir medvetna om allas olikheter. De 

intervjuade grundskollärarna menar att det bidrar till social mångfalden samt att det 

förhoppningsvis skapar en större acceptans för att acceptera människor olikheter. Det är en 

positiv utveckling från studien som Skolverket genomförde 2002 eftersom i den studien 

upplevde ingen av de intervjuade lärarna eller hade tankar om att det skulle vara något 

positivt för elever inom grundskolan att ha en grundsärskoleelev inkluderad i sin klass 

(Skolverket, 2002a). Att lärare vid denna studie ser inkludering som något positivt för 

samtliga elever kan beror på att det skett en positiv förändring i samhällets syn på personer 

med en utvecklingsstörning.  
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Resultatet av denna studie visar att det två av elva lärare som anser att grundsärskoleelever 

inte bör inkluderas i grundskolan. Dessa lärare utrycker att deras tankar kring de integrerade 

grundsärskoleeleverna beror på att de inte har fått hjälp med mer planeringstid eller 

fortbildning för att lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i den 

egna grundskoleklassen. Ytterligare en faktor som kan bidra till att påverka att lärare 

upplever att de integrerade grundsärskoleeleverna som en belastning i grundskolan kan vara 

bristen på specialpedagogisk kompetens som de uttrycker behövs för lyckas undervisa dessa 

elever på ett framgångsrikt sätt. Anledning till detta kan också bero på det grundskollärarna 

uttryckt vid ett par intervjutillfällen, de anser sig få för lite stöd av skolledning för att göra en 

tillfredsställande inkludering för dessa elever (Skolverket, 2002a). 

  

Resultatet vid denna studie visade att tre intervjuade lärarna hänvisar till den sociokulturella 

teorin för att beskriva vad som kan ses som en möjlighet med integrerade 

grundsärskoleelever. Dessa tre lärare anser vidare att de integrerade eleverna kan tillgodogöra 

sig ett stärkt lärande genom att undervisas utifrån deras närmaste utvecklingszon. I enlighet 

med Vygotskijs (2007) tankar om hur lärande och utveckling sker i samspel med andra. 

Skolverket (2002a) stödjer teorin kring att elever med en intellektuell funktionsnedsättning 

kan få positiv draghjälp kunskapsmässig av att ha grundskolans elever som förebilder. 

Förutom den kunskapsmässiga biten visar resultatet även att grundsärskoleintegrerade elever 

kan få sociala förebilder genom att gå kvar inom grundskolan eftersom dessa elever bland 

annat får möjlighet till sociala förebilder över hur hen förväntas bete sig av omgivningen. 

  

Även om grundskolans elever kan vara sociala förebilder för inkluderade grundsärskoleelever 

så är det just den sociala biten som lärarna har störst farhågor kring. Samtliga grundskollärare 

i denna studie känner att den integrerade eleven ofta blir ensam och att det blir tydligare desto 

äldre eleven blir. Anledningen anses inte enbart vara rent kunskapsmässigt utan förmodligen 

även på en annan social utvecklingsnivå jämfört med sina klasskamrater. Elever som 

undervisas efter grundsärskolans bestämmelser i grundskolan kan på så sätt riskeras att bli 

socialt isolerade om de inte haft fungerande kompisrelationer i klassen sedan tidigare visar 

studien “i grundsärskola eller i grundskolan” (Skolverket, 2002a).  

 

Drygt hälften av lärarna som deltagit till denna studie uttrycker att det absolut finns möjlighet 

till att grundsärskoleelever lyckas inkluderas efter grundsärskolans läroplan i den egna 

grundskoleklassen på ett framgångsrikt sätt. Däremot ställer lärarna sig kritisk mot att skolans 

resurstid läggs på grundsärskoleeleven, anledningen till detta anses vara att lärarna anser att 

resurstid bör tillgodoses till klassen och skolans övriga elever som även de kan vara i behov 

av extra stöd. Berthén (2007) anser att i den skolverksamheten som grundsärskoleelever går i 

bör grundas på en lärandeprocess med tydliga mål, riktlinjer och medel för att läraren inte ska 

hamna i dessa dilemman. Möjliga hinder för att eleven ska kunna inkluderas i klassrummet 

på ett framgångsrikt sätt bör undanröjas vilket kan vara svårt för grundskolläraren att hinna 

med. Önskemål kring en sorts mötesplats dit alla elever ska välkomnas och känna delaktighet 

för att kunna uttrycka sina egna värderingar och tankar är många av grundskollärarnas dröm. 

De intervjuade lärare till denna studie uttrycker önskemål att specialpedagogen/specialläraren 
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ska ge vägledning. Handleda lärarna och visa på hur pedagogernas förhållningssätt och 

bemötande kan möjliggöra till en sociala och kunskapsmässiga utvecklingen tillsammans 

med andra elever. Resultatet visar på att några av de intervjuade lärarna i gällande studie 

ställer sig frågande till att de integrerade eleverna verkligen får rätt anpassad undervisning 

inom grundskolan. Studie visar att grundskollärarna känner en viss oro kring att de inte har 

tillräckliga kunskaper och erfarenheter till att undervisa elever med en funktionell 

funktionsnedsättning. Paralleller kan dras till en studie som genomfördes i Indien år 2015. 

Där även de indiska lärarna i studien upplevde en oro över att inte hade tillräckliga nåbara 

kunskaper för att undervisa de integrerade eleverna (Yadav m.fl, 2015). 

6.4 Avslutande reflektion om studiens resultat 

För att det ska bli en likvärdig utbildning för elever som läser efter grundsärskolans 

bestämmelser i grundskolan behöver huvudmännen ta tydligare ansvar. Grundskollärares 

upplevelser och erfarenheter kring hur lärare lyckas inkludera elever som läser efter 

grundsärskolans läroplan i den egna grundskoleklassen utger sig i många av intervjuerna vara 

en avsaknad skolledningen. De intervjuade grundskollärarna uttrycker en känsla av att 

skolledningen accepterar att eleven ska gå integrerat i grundskolan, för att sedan uppleva att 

skolledningen inte tar ansvar för att de undervisande lärarna får möjlighet till att bli förberedd 

inför den utmaning som det faktiskt innebär att ha en grundsärskoleintegrerad elev i 

klassrummet.  

 

Innan studien påbörjades trodde vi att det flesta grundskollärarnas erfarenheter och 

upplevelser av att undervisa de integrerade grundsärskoleeleverna vara positiva, även om det 

så klart också skulle vara en stor utmaning. Vi förstod också på grund av vår tidigare 

erfarenhet av att undervisa inom grundskolan, att ha dessa elever integrerade i sin klass skulle 

innebära mer tid för planering. Där med har vi deras fullaste förståelse när de uttryckte i 

denna studie en svårighet och utmaning med att planera utifrån två olika läroplaner. Utifrån 

studiens resultat visade kan vi som blivande speciallärare förstå lärarnas oro och till viss del 

hålla med lärarnas känsla av att de inte har tillräckliga kunskaper för att undervisa elever som 

följer grundsärskolans bestämmelser. Tiden är för knapp och utmaningarna blir stora, vilket 

flertalet av grundskollärarna uttryckte under intervjutillfällena. Vårt antagande grundar sig i 

att tillsammans med grundskollärarnas upplevda känsla, på grundsärskolan måste 

undervisande lärare från och med år 2018 ha förutom en lärarexamen också ha en 

speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning för att få undervisa, bedöma 

och betygsätta eleverna som går inom denna skolform (SFS 2011: 186). Elever som är 

inskrivna i grundsärskolan men väljer att få sin undervisning inom grundskolan, har däremot 

inte undervisande lärare samma krav på sig. Vi ställer oss själva frågan om lärare inom 

grundskolan kan ge samma förutsättningar för en anpassad undervisning som speciallärare 

med specialisering utvecklingsstörning på grundsärskolan kan göra? Denna studies resultat 

visar att flertalet av de intervjuade grundskollärarna uttrycker en önskan av att få 

kunskapsutbyte tillsammans med andra lärare i samma situation. Lärarna upplever att det 

förhoppningsvis skulle kunna hjälpa dem att planera och genomföra undervisningen för den 

grundsärskoleintegrerade eleven på ett mer effektiv och meningsfullt sätt. Vi känner 

förståelse med lärarna i den frågan och tror att det skulle hjälpa lärarna med att ha en annan 
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lärare i samma situation att byta erfarenheter med för att känna ett lyckade av att inkludera 

elever som läser efter grundsärskolans läroplan i den egna grundskoleklassen.  

För att kunna integrera grundsärskolans elever på ett meningsfullt sätt i en klass på 

grundskolan, behövs kunskaper hos lärarna att undervisa elever med en utvecklingsstörning. 

Redan på lärarutbildningen bör blivande grundskollärare få förberedelse till att viss del av 

undervisningen kan komma att rikta sig mot att undervisa grundsärskoleelever som följer 

grundskolans bestämmelser. Ett ökat kunskapsinnehåll i lärarutbildningen behövs för att 

förbereda blivande lärare på att planera och genomföra den inkluderande undervisningen. 

Behovet av ökad kunskap för lärandet med elever med utvecklingsstörning och om 

grundsärskolan bland grundskolans lärare är något som beskrivs vidare i internationell 

forskning (Dimow m.fl.;, 2014).  

Det är ett ökat ansvar som läggs på dagens lärare, men till viss del kan vi finna att studiens 

resultat är förvånande.  De allra flesta lärarna i gällande studien har en önskan att göra så gott 

de kan av den tid och den fortbildning de har till att planera undervisningen för 

grundsärskoleeleverna. Däremot kan vi som blivande speciallärare till viss del känna 

förvåning över vad enstaka intervjuade grundskollärares beskrev som deras upplevelse och 

erfarenhet av att inkludera grundsärskoleintegrerade elever i grundskolan. Utifrån deras svar 

upplevde vi nästintill att dessa grundskollärare förde ett resonemang om en ovilja av att 

undervisa integrerade grundsärskoleeleverna i sitt klassrum. Vi förstår att avsaknad av 

fortbildning och tid till att planera för en elev som i många fall kräver mer planering än 

övriga klasskamrater, kan bidra till en avsaknad entusiasm för att undervisa 

grundsärskoleintegrerade elever. Skolverket menar att dessa orsaker kan medföra att lärarna 

känner att de inte kan ge integrerade grundsärskoleelever den anpassade undervisningen som 

de är berättigade till. (Skolverket, 2002a). 

 

Majoriteten av våra forskningspersoner uttrycker att grundsärskoleelever tillför en social 

mångfald till grundskoleelever men på grund av att lärarna tidsmässigt inte hinner planera 

upp efter två läroplaner så är känslan att grundsärskoleeleverna inte får möjlighet att 

utvecklas utifrån egen förmåga utifrån sina kunskaper. Det är av stor vikt att komma ihåg att 

studien vi genomfört endast bygger på vad 55 % av vad grundskollärares i två kommuner 

medelstora kommuner har för erfarenheter och upplevelser av att undervisa integrerade 

grundsärskoleelever. Vi anser därmed att vi inte kan ge en helt objektiv och fullständig bild 

över vad alla grundskollärares upplevelser och erfarenheter kring att undervisa 

grundsärskoleintegrerade elever efter grundsärskolans läroplan i den egna grundskoleklassen. 

6.5 Förslag på framtida forskning 
Det kommer troligtvis aldrig att finnas ett färdigt koncept över hur speciallärare och 

grundskollärare på bästa sätt bör arbeta med integrerade grundsärskoleelever i grundskolan. 

Reflektioner kring framtida forskningsområden kan enligt oss möjligtvis vara att undersöka 

olika skolors kunskaper kring hur en skola med båda skolformerna fungerar. Hur grundskolan 

och grundsärskolan genom ett flexibelt arbetssätt kan skapa en gemensam samverkan för en 

likvärdig skola för samtliga elever. En skola för alla där anpassningar sker mellan de två olika 
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skolformerna för samtliga elevers behov och där inte enbart grundsärskolan strävar mot att bli 

integrerade i grundskolan. Utan även att elever från grundskolan med olika svårigheter, kan 

bli integrerade i grundsärskolans verksamhet. 

  

Vi ställer oss kritiska till att skolan tillsammans med grundskollärare på egen hand själva kan 

skapa en fungerande integrering av grundsärskolans elever. Eller kommer det i längden 

krävas ett ökat stöd från kommunledning och politiker som innehar makt att kunna reformera 

skolan? För att nå svaret på den frågan skulle det vara passande att se vad kommunens 

ledning i våra kommuner, har för syn på just integrering av grundsärskolans elever i 

grundskolan utifrån att lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i den 

egna grundskoleklassen. 
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Bilaga 1, intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera grundskollärares upplevelser och 

erfarenheter av hur de lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans läroplan i 

den egna grundskoleklassen. 

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling.  

Samhället och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs,  

att den inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här  

kallas forskningskravet, innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och  

metoder förbättras. Samhällets medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på  

skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för  

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning.(Vetenskapsrådets forskningsetiska  

principer, 2002). 

 

Ø Kolla att forskningspersonerna tagit del av informationsbrevet.   

Ø Informera om datainsamlings hantering. Material från intervjun kommer att avidentifieras. 

Kodnycklar och data kommer att sparas åtskilda från varandra. Data som samlas in ska endast 

användas i forskningsändamål till studien. Inspelade intervjuer kommer att kasseras efter 

studiens publicitet. 

Ø Upplysa forskningspersoner om att deras deltagande är frivilligt och de kan avbryta 

intervjun om de vill.   

Bakgrund 

●  Vad har du för utbildning? 

● Hur länge har du varit verksam lärare? 

●  Vad har du för årskurs nu, antal elever i klassen? 

● Hur många är ni som arbetar i klassen? Om ni är flera, vad har ni för olika roller? 

● Du har en elev inskriven i grundsärskolan i din klass, har du tidigare erfarenhet av 

det? 

● Hur ser du på elever skrivs in i grundsärskolan men går kvar i grundskolan? 

● Känner du att det funnits fördelar att eleven gått på grundsärskolan men haft 

samarbete mot grundskolan? - Eller vice versa? 

   

Ø Hur definierar och ser läraren på begreppet inkludering? 
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Vilka utmaningar upplever grundskolläraren att det finns med att 

undervisa utifrån två läroplaner? 

● Vad tycker du om det här med att det finns två läroplaner som du ska hantera i din 

undervisning? Utifrån att din kollega använder en Läroplan? 

– Hur tillgodogör du dig kunskaper kring användandet av två läroplaner? 

– Hade du önskat dig mer kunskaper kring Läroplanerna? 

● Vad känner du är den största utmaningen med att planera och genomföra 

undervisningen utifrån två olika läroplaner? 

●  Upplever du att du tiden räcker till med att planera undervisningen utifrån både 

läroplanerna? Berätta mer om hur du lägger upp din undervisning? 

●  Får du hjälp, att planera och strukturera undervisningen utifrån grundsärskolans 

läroplan? 

– Om ja, från vem? 

– Om nej, vem hade du önskat skulle bidra med mer hjälp? 

Hur genomför och planerar grundskolläraren undervisningen för den 

grundsärskoleintegrerade eleven på individ, - grupp, - och skolnivå 

● När du fick reda på att du skulle ha en inskriven grundsärskoleelev i din klass, hur 

kände du då och kände du dig förberedd på att ta emot denna elev på samma sätt som 

övriga elever i klassen? I så fall, hur och om inte, varför? Hur gick själva 

överlämningen till? Var rektorn fysiskt med vid överlämningen? Specialpedagogen? 

Var föräldrarna med? 

●  Hur planerar och anpassas undervisningen för eleven som är inskriven i 

grundsärskolan? 

● Hur genomförs undervisningen för eleven som läser efter grundsärskolans läroplan, 

skiljer det sig från övriga klassens undervisning? 

● Är den eleven med i klassrummet samtliga lektioner, eller finns det undantag? I så 

fall, vem bestämmer det? 

● Använder eleven samma material som övriga klasskompisar, eller har han/hon fått 

eget anpassat material? 
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●  Är det några andra anpassningar som har gjorts för att eleven som läser efter 

grundsärskolans läroplan ska kunna vara integrerad i grundskolan? I så fall vilka och 

inte, varför? 

 

Vilka möjligheter och hinder upplever grundskolläraren med integrerade 

grundsärskoleelever i grundskola 

● Vilka fördelar ser du som lärare att det är, av att har en grundsärskoleelev inkluderade 

i klassen? 

●  Vilka fördelar anser du att den inkluderade grundsärskoleelever får, av att gå 

inkluderade i grundskolan? 

●   Vilka fördelar upplever du att den övriga klassen får av att ha en grundsärskoleelev 

inkluderad i klassen? 

● Upplever du som lärare några svårigheter/hinder av att ha en grundsärskoleelev 

inkluderad i grundskolan? – I så fall vilka? 

●  Tror du eleven själv upplever några svårigheter/hinder av att gå i grundskolan men 

följa grundsärskolans bestämmelser? – I så fall vilka? 

● Upplever du att de andra eleverna i klassen stöter på några svårigheter/hinder av att 

det går en grundsärskoleelev inkludera i klassen? – I så fall vilka? 

 

Förslag till följdfrågor                                   Återkoppling/reflektion 

På vilket sätt…? Kan du utveckla....?   Har jag förstått dig rätt? 

Hur kommer det sig…?    Du säger.. 

Hur tänker/gjorde du då?    Dina erfarenheter.. 

När?       Du som lärare anser att eleven som läser  

Var?       inkluderat..  

Ge exempel…                                                             Något mer du känner bör tilläggas? 

Vad kan det beror på?                                                  Beröm/Återkoppla! 

Hur kändes det då? Vad upplevde du då? 
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Bilaga 2, Informationsbrev                 

   
XXX 2017-09-12 

 

Hej! 

Jag heter Isa Granlund/Carina Bäckström och jobbar som lärare på grundsärskolan i XX. 

Under höstterminen skriver jag examensarbete för Speciallärare med specialisering mot 

utvecklingsstörning vid Umeå universitet tillsammans med Carina Bäckström, en student från 

Luleå. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva och analysera grundskollärare 

upplevelser och erfarenheter av hur de lyckas inkludera elever som läser efter grundsärskolans 

läroplan i den egna grundskoleklassen. 

Examensarbetet bygger på en intervjustudie med grundskolelärare som undervisar elever som 

läser efter grundsärskolans läroplan. Det är jag som kommer att intervjua dig medan Isa/Carina 

intervjuar grundskollärare i XX, det för att kunna insamla en större mängd data. Jag har fått 

information av XXX om att du är mentor för en inkluderad grundsärskoleelev och därför önskar 

jag att få genomföra denna intervju med dig. 

Önskvärt vore om du vill genomföra intervjun någon gång mellan vecka 40-42 men så klart 

anpassar jag mig efter ditt schema. Intervjun kommer ta cirka 45 minuter och genomförs på 

din arbetsplats. Om så önskas, får du ta del av intervjufrågorna i förväg. 

Intervjun behandlas med full konfidentialitet och enskilda forskningspersoner kommer inte att 

kunna identifieras. Resultaten kommer inte spridas eller utlånas för kommersiellt bruk samt att 

all insamlad data kommer att kasseras efter studiens publicitet. 

Vi återkommer till dig, måndag den 25 september kring ditt deltagande i intervjun.   

Kontakta oss vid frågor och funderingar på 

isa.ziethen.granlund@xx.se/carina.backstrom@skol.xxx.se 

 

Ditt deltagande skulle betyda mycket för vår studie! 

 

 

Med vänliga hälsningar Isa och Carin 
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