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Abstract 
 
The aim with this studie is to describe, analyse and understand teachers´ beliefs about and 
attitudes towards students with mental retardation and inclusion of these students to the 
elementary school year six to nine. The researchguestions is: “how does teacher speak about 
students with intellectual disabilities? What words do they use to refer to students with 
intellectual disabilities?”, “What attitude do teachers´ have to participation and inclusion of 
student with intellectual disabilities?”, “What opportunities and obstacles do teachers´ believe 
that there is with inclusion of these students?”. The study is based on interviews with teachers 
in “grundskolan” and “särskolan”. The results have been analyzed on the basis of special 
education perspectives,  the compensatory and the critical perspective. The study shows that 
teachers in “grundskolan” and “särskolan” had different ways of relating to students with 
mental retardation and to the inclusion of these students in “grundskolan”. Teachers in 
“grundskolan” have a compensatory perspective which means that it is the student with the 
mental retardation who is seen as the problem and who doesn´t fit in. They also had a 
negative attitude towards inclusion of these students in mainstream education. Teachers from 
“särskolan”, however, have a critical perspective, which means that they think that it is the 
environment that have to change so that students with mental retardation should be seen as 
capable individuals. They only saw possibilities with inclusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och förstå pedagogers föreställningar om och 
attityder till elever med utvecklingsstörning samt inkludering av elever med 
utvecklingsstörning till grundskolans år sex till nio. Frågeställningarna är: ”hur talar 
pedagoger om elever med utvecklingsstörning? Vilka begrepp använder de för att benämna 
elever med utvecklingsstörning?”, ”Vilken inställning har pedagogerna till delaktighet och 
inkludering av elever med utvecklingsstörning? Vilka möjligheter och hinder anser 
pedagogerna att det finns för inkludering av dessa elever?”. Studien baseras på intervjuer med 
pedagoger i grund- och grundsärskolan. Resultaten har analyserats utifrån de 
specialpedagogiska perspektiven, det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 
perspektivet (Nilholm). Studien visar att pedagogerna i skolorna hade skilda sätt att förhålla 
sig till elever med utvecklingsstörning och till inkludering av dessa elever i grundskolan. 
Pedagogerna från grundskolan antog ett kompensatoriskt perspektiv som innebär att det är 
eleven som ses som problemet, avvikaren. De hade även en negativ inställning till inkludering 
av dessa elever i vanlig grundskola. Informanterna från särskolan antog däremot ett kritiskt 
perspektiv, som innebär att det är miljön som ska förändras och att eleven med 
utvecklingsstörning ska ses som en kapabel individ. De såg främst möjligheter med 
inkludering. 
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Inledning 
 
Skolans styrdokument tar fasta på människans egenvärde, att alla människor är lika mycket 
värda och att vårt samhälle ska bygga på humana och demokratiska värderingar (Svensk 
författningssamling [SFS] 2010:800). En skola för alla är ett begrepp som myntats redan 
under 1800-talet då uppfostringskommittén undersökte möjligheten för en skola som skulle 
omfatta alla barn. Begreppet ”en skola för alla” kan betyda olika saker beroende på var 
betoningen av orden ligger. ”EN skola för alla”, kan tolkas som att det enbart ska finnas en 
skolform under samma huvudman. Medan ”en skola för ALLA”, visar på de individuella 
skillnaderna hos eleverna som ska mötas i skolan, det finns samma läroplaner och mål att 
förhålla sig till, men olika vägar att nå dessa.  
 
Trots den långa historien med försök att organisera en skola för alla, har skolan inte lyckats. 
Det har alltid funnits olika skolformer samt annan form av segregation inom skolan. 
Utsorteringen av barn som inte ansågs klara av skolans förväntningar var utbrett under 1800-
talet. En del elever fick gå om samma årskurs flera gånger, detta kallades för kvarsittning och 
var en vanlig metod för att sortera bort avvikare. Denna metod för segregering avskaffades 
1962 då grundskolan infördes. Även efter grundskolans intåg 1962 fortgick segregationen av 
elever som sågs som avvikande från normen. Det finns beskrivet hur skolan skulle hantera 
elever som sågs som ”avvikande”. Hjälpklasser, observationsklasser, läsklasser och 
skolmognadsklasser är några exempel på kategorier som skulle hjälpa till att skapa homogena 
klasser (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Trots att alla elever ska känna sig delaktiga och inkluderade i skolan visar rapporter att elever 
med utvecklingsstörning uttrycker att de blir betraktade som avvikande och har en önskan om 
att känna sig som andra (Szönyi, 2005 ). Många känner sig exkluderade i olika sammanhang, 
bland annat genom att de går i särskolan. Särskolan är en skolform som inrättades år 1967 för 
elever med utvecklingsstörning. Den har en egen läroplan (läroplanen för grundsärskolan 
2011, Lgrsä 11) med egna kursplaner och kunskapskrav. Synen på särskolan och dess elever 
är något som har fått en negativ stämpel. Det råder okunskap och rädsla hos eleverna utan 
funktionsnedsättning om vad det innebär att gå i särskolan och om vad 
funktionsnedsättningen innebär. Eleverna i särskolan förknippar skolformen med något som 
gör dem avvikande och som gör det svårt att nå sociala relationer med individer utan 
funktionsnedsättning (Szönyi, 2005 ). Forskning visar att på grund av uppdelningen som varit 
och fortfarande är rådande inom skolan, där särskolan har en egen skolform med egen 
personal, kommer inkludering i ordinarie skola bli svår att genomföra. Pedagoger som inte 
undervisat elever i särskolan ser det inte som deras ansvar att låta dem komma in i den 
ordinarie grundskolan för att få sin undervisning. Skolans elever måste vara alla pedagogers 
ansvar, oavsett skolform, först då kommer inkludering att fungera (Statens offentliga 
utredningar [SOU], 2004:98).  
 
I styrdokumenten står det utskrivet att det är viktigt för elever som inte når målen att i första 
hand få sitt extra stöd i den ordinarie klassen. Forskning visar att när det gäller elever med 
utvecklingsstörning praktiseras det motsatta. Eleverna med utvecklingsstörning ska främst 
avskiljas och undervisas i särskolan för att sedan i enstaka fall ges möjlighet till inkludering i 
ordinarie klass (SOU 2004:98). 
 
Vad som betraktas som normalt respektive avvikande har förändrats över tid. 
Normalitetsbegreppet är således relativt. Under 1800-talet och en lång bit under 1900-talet var 
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det tillåtet att öppet exkludera människor som betraktades som avvikande, exempelvis de med 
utvecklingsstörning. De placerades på institutioner utanför det övriga samhället bland annat 
för att de som ansågs vara normala inte skulle behöva beblanda sig med de avvikande. 
Framförallt handlade det om en rädsla för att deras sexualitet och reproduktionsförmåga. 
Benämningarna på funktionsnedsättningen utvecklingsstörning har också förändrats med 
tiden. Dessa benämningar visar på de föreställningar som funnits om människor med 
utvecklingsstörning. Från mitten av 1800-talet och en bit in under 1900-talet användes 
begreppen idiot och sinnesslö. De sinnesslöa delades in i två olika grupper, de bildbara och de 
obildbara. Det fanns således en föreställning om att vissa människor med utvecklingsstörning 
inte hade förutsättningar till att lära sig något och därför fick de heller ingen möjlighet till 
undervisning. För de bildbara inrättades speciella skolor, skolhem som drevs i landstingets 
regi. Efter andra världskriget uppkom ord som psykiskt efterbliven, förståndshandikappad, 
begåvningshandikappad samt utvecklingsstörd. Alla barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning har sedan 1967 inte bara rätt att gå i skola utan det är också obligatoriskt, 
precis som för alla barn och ungdomar. Särskolan finns från grundnivå upp till 
vuxenutbildning (Bakk & Grunewald, 2004; Förhammar & Nelson, 2004). 
 
Under historiens gång har skolgången för elever med utvecklingsstörning diskuterats, redan 
under 1900-talets början så diskuterades detta i politiken. Efter omsorgslagens genomslag 
1967 innebar det att de ”utvecklingsstörda” skulle ses som kompetenta medborgare och deras 
funktionsnedsättning skulle inte göra dem särskilda som medborgare. Detta ledde under 
kommunaliseringen till ett förflyttat huvudmannaansvar för särskolan. Skolformen skulle i 
likhet med grundskolan och gymnasieskolan ligga under kommunens ansvar och inte längre 
under landstinget. Däremot valde man att behålla särskolan med prefixet ”sär” framför skolan, 
med motivering att man inte visste hur skolan annars kunde behålla resurstätheten som 
skolformen automatiskt för med sig (Frithiof, 2007). 
 
Historien visar således att synen på människor med utvecklingsstörning, föreställningar om 
deras förutsättningar till lärande samt möjlighet till delaktighet i skola och samhälle har 
förändrats. Men trots det lever särskolan kvar och bedriver en exkluderande verksamhet, där 
det är mer vanligt att låta eleverna vara exkluderade och enbart vistas i särskolan tillsammans 
med lärare där, än att inkludera dem i ordinarie klasser. Forskningen visar hur det som är 
främmande exempelvis inkludering av särskolans elever i den ordinarie grundskolan, gör att 
pedagoger utan någon tidigare kontakt med särskolans elever ställer sig negativa till 
inkluderingstankarna. Pedagogerna känner inte att det är deras ansvar eller uppgift att hjälpa 
till att inkludera elever med utvecklingsstörning (SOU, 2004:98; Szönyi, 2005 ). Negativa 
förväntningar och föreställningar om elever med utvecklingsstörning och inkludering av 
dessa, påverkar möjligheten till en lyckad inkludering (Hougaard, 2004). Det är därför viktigt 
att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv få ökad kunskap om pedagogers attityder till 
utvecklingsstörning och inkludering i grundskolan. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att beskriva, analysera och förstå pedagogers föreställningar om och attityder till 
elever med utvecklingsstörning samt till inkludering av elever med utvecklingsstörning till 
grundskolans år sex till nio. Studien baseras på intervjuer med pedagoger i grund- och 
grundsärskolan.  
 
Frågeställningarna är: 
 
Hur ”talar” pedagoger om elever med en utvecklingsstörning? Vilka begrepp används för att 
benämna dem?  
 
Vilken inställning har pedagogerna till delaktighet och inkludering av elever med 
utvecklingsstörning?  
 
Vilka möjligheter och hinder anser pedagogerna finns för inkludering av dessa elever? 
 
 

Bakgrund 
 
Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick beträffande särskolans framväxt samt en 
beskrivning av begreppet ”en skola för alla”. Därefter följer en redovisning av vad som skrivs 
fram om inkludering i skolans styrdokument följt av en litteraturgenomgång med fokus på 
inkludering. Slutligen beskrivs det teoretiska ramverk utifrån vilket studiens resultat 
analyseras. 
 

Historiskt perspektiv 
 
Den första specialskolan i Sverige grundades år 1808 av Pär Aron Borg. Denna skola var till 
för blinda och döva och allt eftersom bidrag från regeringen tillsköts kunde skolan växa. Det 
sågs som ett startskott och fler sökte ekonomiskt bidrag för att starta specialskolor. Den 
viktigaste frågan i riksdagen under 1800-talet var hur man kunde lära människor med olika 
funktionsnedsättningar att försörja sig själva. Det var själva kärnan till att 
specialutbildningarna fick sådant stöd. Gick det att lära de abnorma att själva tjäna sitt leverne 
kunde pengar sparas genom minskade bistånd till fattigvård för dessa individer (Förhammar 
& Nelson, 2004).  
 
Emanuella Carlbeck grundade år 1866 den första specialskolan för sinnesslösa. Carlbeck hade 
en tro om att alla kunde lära sig om de fick den rätta pedagogiska hjälpen. Carlbeck tog sig 
enbart an de sinnesslöa, men då utvecklingen hos dessa grupper inte fick tillfredställande 
resultat skiftades fokus och målsättningen för skolan blev förvaring (Szönyi, 2005). Historien 
förtäljer dock att det fanns en kvinna, Sophia Wilkens, som redan 1859 tagit sig an och 
undervisat en dövstum ”idiot”. Varför har då Wilkens inte blivit lika uppmärksammad som 
Carlbeck både i vår tid och under sin samtid? Det finns olika förklaringar till det. Ena av 
dessa är att samhället ansåg att människan med utvecklingsstörning skulle avskiljas från 
resten av befolkningen. Carlbeck accepterade denna tanke medan Wilkens hade en radikal 
uppfattning om integrering och delaktighet för alla människor, inklusive de människor som av 



 

 8 

samhället ansågs som ”onormala”. Wilkens ansåg att de sinnesslöa inte skulle isoleras utan att 
de måste få samverka med de ”normala” barnen, delaktighet var något som hon brann för 
(Frithiof, 2007). 
 
Under 1800-talet och fram till slutet av 1900-talet fanns det en exkluderingstanke inbyggd i 
undervisningen av elever med en utvecklingsstörning. De ansågs inte ha en laglig rätt att få 
utbildning och trots att de tillhörde kategorin ”bildbara” så var de avvikande från normen 
(Szönyi, 2005).  
 
Under 1950-talet inträffade en förskjutning av det pedagogiska perspektiv som tidigare 
präglat undervisningen i särskolan. Den pedagogiska traditionen, som beskriver att med 
fostran och undervisningens hjälp kunde individen tillägna sig kunskaper, byttes ut mot ett 
utvecklingspsykologisk tankesätt. Detta nya tankesätt, som avspeglades i de ord som 
användes för beskrivandet av dessa elever, fokuserade brister och förseningar rörande 
elevernas intelligens. Sinnesslö, psykiskt efterbliven och utvecklingshämmad var några av 
definitionsbegreppen som användes. Detta skifte innebar att även ”obildbara” barn nu skulle 
ges förutsättningar för att utvecklas. Skolan delades ytterligare upp i två olika delar, särskolan 
och träningsskolan (Berthén, 2007 ). 
 
Under slutet på 1960-talet och början på 1970-talet växte integrationspolitiken stark i Sverige 
och förhoppningar om att kunna integrera barn och ungdomar med utvecklingsstörning i 
skolan växte allt mer. 1967 slog omsorgslagen igenom och den gav alla barn och ungdomar 
med utvecklingsstörning rätt till utbildning. Särskolan vars lokaler tidigare legat utanför den 
vanliga skolan fick nu lokalintegreras, dvs. flytta in sin verksamhet till lokaler som den 
vanliga skolan använde. Syftet med denna fysiska integrering var att den skulle leda till social 
integrering mellan elever med och utan funktionsnedsättning. Förhoppningar fanns att detta 
även skulle sprida sig till andra delar av samhället. Lokalintegreringens effekter blev inte lika 
effektiva som man hoppats, däremot kan det ses som ett första steg för att nå total social 
integrering (Szönyi, 2005). Särskolan fick sin första läroplan 1973. Särskolan låg dock under 
socialdepartementets ansvar tills en bit in på 1980-talet. Landstinget var huvudman för 
särskolan till dess att kommunaliseringen genomfördes under åren 1988-1996. Efter det 
kommunala övertagandet av särskolan har intentionen varit att öka samverkan mellan de olika 
skolformerna. Med samma huvudman för grundskola och grundsärskola skulle detta ske 
lättare. Idag är särskolan ofta integrerad i den ordinarie skolan, men samverkan och 
inkludering av särskolans elever sker sparsamt (SOU, 2004:98). 
 

En skola för alla 
 
Redan under 1800-talets början började man i Europa inrätta allmänna skolväsenden. I 
Sverige dröjde det till 1842 innan folkskolan kom till stånd. Då skolan blev en arena för alla 
elever, exempelvis bönder, arbetslösa och tjänstefolk och inte bara för eliten, fanns det tydliga 
förväntningar på eleverna, lärarna och undervisningen. De som inte klarade av skolans 
förväntningar fick genomlida olika typer av straff. Relegering, som innebar att eleven blev 
”utkastad” ur skolan var en vanlig metod tills realskolan avskaffades kring 1970-talet. Trots 
instiftandet av en skola för alla, fanns det ändå en exkluderingstanke inbyggt i skolan. Det 
stod inskrivet att exempelvis fattiga barn och de som ansågs som utvecklingsstörda enbart 
behövde tillägna sig minimala kunskaper.  
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Denna segregeringstanke växte fram tillsammans med skolan och olika sätt att differentiera 
elever skapades. Eleverna som inte nådde skolans krav lyftes ut ur den ordinarie klassen och 
fick tillägna sig kunskaper i andra grupper, så som hjälpklasser eller kvarsittning. Under 
1900-talets början motiverades denna differentiering med att det var till gagn för alla elever. 
De elever som ansågs vara normala skulle skyddas från de annorlunda eleverna så att de inte 
blev smittade med samma ”åkomma” som de ansågs ha. Differentieringen skulle även vara 
positiv för de elever som var avvikande, då de skulle få det bättre genom utbildning på andra 
institutioner. Majoriteten av lärarna ville ha homogena grupper, då det på så sätt var lättare att 
höja sin undervisning och sin status inom yrket.  
 
Runt slutet på 1800-talet och i början på 1900 kom kategoriseringen av avvikande elever att 
förändras. De började införa begåvningstest för att särskilja elever och slippa ha dem i samma 
klassrum som ”normala” elever. Med IQ under 40 sågs man som obildbar och fick inte 
tillgång till någon utbildning alls, medan med en IQ mellan 70-85 placerades man i 
hjälpklasser (Hjörne & Säljö, 2009).  
 
På 1940-talet började diskussionen åter igen om en skola för alla. Med grundskolans intåg och 
den första internationella läroplanen, Lgr 62, öppnades skolan upp för alla elever. Även elever 
som tidigare setts som obildbara fick nu rätt till utbildning i och med skolplikten. Trots detta 
fanns segregeringstankarna och strävan efter homogena klasser fortfarande närvarande. Allt 
fler specialklasser infördes, exempelvis CP-klass, för att slippa heterogena klasser med olika 
elevbehov. Eleverna i dessa specialklasser lämnade skolan som ”utbildade specialister” (Ibid., 
s. 46) istället som elever som klarat av utbildningen. Idag finns fortfarande segregering, men 
nu väljer man att särskilja dem genom placering i särskild undervisningsgrupp eller anpassad 
studiegång, alternativt placering i särskolan (Hjörne & Säljö, 2009). Lärarens uppgift enligt 
läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) är att anpassa undervisningen till varje elev så att de 
bästa förutsättningarna för lärande sker vilket visar på en mer accepterande och 
individanpassad inriktning än tidigare.  
 

Skollagen, läroplanen och Salamancadeklarationen 
 
Alla styrdokument som är gällande för skolan visar en inkluderande tanke. Det är de 
humanistiska värderingar som vårt samhälle bygger på som ska återfinns i olika former. Alla 
människors lika värde och rättigheter samt utvecklandet av goda samhällsmedborgare är några 
av tankarna med inkludering (Statens offentliga utredningar [SOU], 2005:41). 
 
I skollagen (2010:800, 4 § ) beskrivs hur skolan ska behandla de olika individer som befinner 
sig inom dess ramar och att olika insatser behövs göras: 
 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 
Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så 
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen (Skollagen 2010:800, s. 2). 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) återfinns i 
första kapitlet de grundläggande värderingarna som skolan ska bygga på. De humanistiska 
tankegångarna återspeglas väl i detta kapitel: 
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[…] ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på […] 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde […] samt solidaritet med svaga och utstötta 
(Lgr 11, s. 7). 

 
Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” går det att läsa att ”skolan ska främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Lgr 11, s. 7). Vidare står det att 
diskriminering bland annat på grund av funktionsnedsättning (exempelvis 
utvecklingsstörning) inte tolereras av skolan och att ”sådana tendenser ska aktivt motverkas 
[…]intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Lgr 11, s. 
7). 
 
Under rubriken ”2.1 Normer och värden” beskrivs skolans mål för den enskilda eleven. 
Eleven ska lära känna empati för människor, ta ansvar för det egna handlandet och kunna 
motivera det egna ställningstagandet utifrån olika kunskapsområden: 
 

[Varje elev] kan göra och uttrycka medvetna estetiska 
ställningstaganden grundande på kunskaper om mänskliga 
rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt av 
personliga erfarenheter [Vidare är skolans mål att varje elev] 
respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att 
människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att hjälpa andra människor [Elever ska också kunna] 
leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen (Lgr 11, s. 12). 

 
Läroplanen för särskolan (Lgrsä 11) ser till stora delar likadan ut som Lgr11 gällande de 
allmänna riktlinjerna. Alla elevers rätt till en likvärdig utbildning utifrån elevernas 
förutsättningar lyfts fram och att det går att nå samma mål på olika sätt.  I Lgrsä 11 går det att 
läsa om hur skolan ska vara extra hänsynstagande till de elever som av olika anledningar, 
exempelvis på grund av utvecklingsstörning, inte når målen lika lätt som andra. 
 
Salamancadeklarationen undertecknades 1994 och ses som ett av de viktigaste dokumenten 
beträffande rätt till delaktighet och integrering i skolan för elever med funktionsnedsättning. I 
det första kapitlet under den sjunde punkten står det att läsa, ”The fundamental principle of 
the inclusive school is that all children learn together, wherever possible, regardless of any 
difficulties or differences they may have […]” (UNESCO, 1994, s. 11). Vidare går det att läsa 
under åttonde punkten: 
 

[…]inclusive schooling is the most effective means for building 
solidarity between children with special needs and their peers. 
Assignment of children to special schools – or special classes or 
sections within a school on a permanent basis – sholut be the 
exception, to be recommended only in those infrequently cases 
where it is clearly demonstrated that education in regular 
classrooms is incapable of meeting a child´s educational or social 



 

 11 

needs or when it is required för the welfare of the child […] 
(UNESCO,1994, s. 12). 

 
Citatet ovan visar hur resonemanget kring inkludering av individer med funktionshinder i 
skolan förs fram. För att nå solidarisk och empatisk förmåga hos personer som saknar 
utvecklingsstörning är det viktigt att inkludera skolgången mellan dessa olika personer och att 
det enbart i undantagsfall ska ske segregerad undervisning. Alla elever har rätt att tillsammans 
få undervisning i en sammanhållen skola, en skola för alla. Salamancadeklarationen visar på 
tankegångarna om att det är skolan/samhället som måste förändras och inte individen 
(UNESCO, 1994).  
 

Definition av utvecklingsstörning 
 
Den officiella termen för utvecklingsstörning är ”psykisk utvecklingsstörning”. 
Utvecklingsstörningen grundar sig i ett begåvningshandikapp. Individen med 
utvecklingsstörning har en intellektuell utveckling som i viss grad är hämmad. Det rör sig om 
en störning i det kognitiva. Lindrig utvecklingsstörning innebär att individen har en 
intelligenskvot (IQ) under 70. Vid en grav utvecklingsstörning har individen en IQ under 50. 
En individ med en utvecklingsstörning kommer under sin livstid att utvecklas intellektuellt, 
men den kommer aldrig att nå lika långt som en normalbegåvad person (Lundh, 1993). 
 
Integrering 
 
Integreringsbegreppet beskrivs i forskningen i fyra olika nivåer. Den fysiska integreringen 
innebär att en individ med en utvecklingsstörning placeras tillsammans med individer utan en 
utvecklingsstörning. Denna integrering brukar även benämnas som lokalmässig integrering i 
forskningen. Exempelvis förläggs särskolan i den ordinarie skolan. Den funktionella 
integreringen innebär att samutnyttja lokaler och andra ytor. Det är mer praktiskt att integrera 
individer med och utan utvecklingsstörning för att exempelvis dela matsal i skolan eller dela 
tvättstuga. Den sociala integreringen bygger på upplevelsen och syftar till att individen med 
utvecklingsstörning ska få möjlighet att ingå i ett socialt nätverk och bli en del av en 
gemenskap. Den samhälleliga integrering kan ses som en produkt av den sociala 
integreringen. Den samhälleliga integreringen innebär att en individ med utvecklingsstörning 
kan utifrån samhällets syn jämställas med en individ utan utvecklingsstörning, exempelvis att 
ha möjlighet att använda samma resurser som en individ utan en utvecklingsstörning och att 
kunna påverka sina liv. Ineland, Molin och Sauer (2009) menar däremot trots att integrering 
kan ske på olika plan och bedömas utifrån dessa nivåer så visar forskningen på att 
delaktighetskänslan för personer med utvecklingsstörning uteblir. 
 

[…]personer med utvecklingsstörning saknar sociala kontakter 
med icke utvecklingsstörda. Det är alltså inte negativa kontakter 
(som mobbing) som är huvudproblemet, utan snarare att även om 
personer med utvecklingsstörning finns i samma miljö som 
befolkningen i övrigt, har individerna inte några relationer med 
varandra (Ineland et al., 2009, s. 33). 

 
Tideman (2000) beskriver normaliseringsprincipen, som innebär att individer med 
utvecklingsstörning ska ses som medborgare och ges tillgång till likadana levnadsvillkor och 
standard som alla människor. Normaliseringsprincipen formades 1969 av svensken Bengt 
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Nirje och är fortfarande idag en av de starkaste principerna som eftersträvas inom 
handikappideologin. Normaliseringsprincipen var och är ett steg i demokratisk anda och 
Tideman beskriver hur denna princip växte fram i kritiken mot institutionerna och den 
omvårdnad som de utvecklingsstörda tidigare givits. Integrationsprincipen växte fram 
samtidigt och dessa två principer tillsammans med samhällsekonomiska motiv, blev viktiga 
ståndpunkter för rätten till jämlikhet för utvecklingsstörda. Även Ineland et al. (2009) talar om 
normaliseringsprincipen. De menar att principen var ett viktigt steg för handikappolitiken, för 
att ge lika villkor och rättigheter åt den gruppen av människor. Tideman (2000) visar hur 
ökningarna av inskrivningarna i särskolan under 1990-talet kan förklaras med 
nedskärningarna i grundskolan. Mindre ekonomiska resurser till skolan gjorde det svårare att 
möta avvikande elever med andra behov än elever utan utvecklingsstörning. Dessa elever sågs 
som problematiska. 
 
Ett ”vi och dom tänk” är av stor vikt i all integrationspolitik, då det är förutsättningen för att 
den typ av politik ska existera. Finns det inga ”andra”, som inte passar in i samhället, så finns 
inget problem. Hierarkiska ordningar har förekommit så länge som människan funnits. Under 
kolonialtiden var de vita stärkte överordnade och sågs som ”bättre” än andra raser, de som 
inte tillhörde denna ”överlägsna ras” trots att de var vita var exempelvis kvinnor, barn och 
individer med funktionsnedsättningar exempelvis utvecklingsstörning. Att klassificera in 
människor efter nivå av betydelse är ett maktutövande som fortfarande hjälper till att 
bibehålla orättvisor i världen (SOU, 2005: 41).  Denna exkludering finns så djupt rotade i 
olika delar av samhällsstrukturen att det inte längre reflekteras över den. Det gäller såväl 
rasism på grund av etniskt ursprung som det gäller exkludering mot individer med 
funktionsnedsättningar. Denna typ av diskriminering har pågått öppet och accepterat i 
samhället över tiden. Det faktum att om man ses som ”avvikande” innebär det svårigheter 
hela livet, med att få jobb, hur man blir bemött etc. i jämförelse med vad de som tillhör 
majoritetskulturen, de som anses normala.  En tydlig sak som framkommer är att det är viktigt 
att inte förneka att det råder en viss diskriminering i samhället det är enda sättet att nå en 
fullständig integrering med delaktighetskänsla (Ibid.). 
 
Delaktighet 
 
I Szönyi (2005) avhandling ”Särskolan som möjlighet och begränsning. Elevperspektiv på 
delaktighet och utanförskap” ges ett inifrånperspektiv där elever med en utvecklingsstörning 
står i fokus. Deras tankar och erfarenheter kring delaktighet och utanförskap lyfts fram genom 
intervjuer och observationer. Szönyi kom fram till att särskolan både fungerar positivt och 
negativt för elever med utvecklingsstörning. Den sociala delaktighet, att eleverna i särskolan 
kände sig på samma nivå tillsammans med övriga elever i särskolan, upplevdes positivt. 
”Uppgiftsorienterad delaktighet” var en annan aspekt som eleverna i särskolan upplevde 
positivt. I särskolan fick eleverna uppgifter som de kunde klara av och därför reflekterade de 
sällan över att deras kognitiva förmåga inte var lika välutvecklad som hos en elev utan 
utvecklingsstörning. I grundskolan upplevde elever med utvecklingsstörning att de hade stora 
svårigheter att förstå uppgifter och de funderade ofta över den egna kognitiva förmågan på 
grund av det (Ibid.). 
 
Szönyis studie visar hur känsla av tillhörighet i särskolan sågs som en positiv aspekt för de 
yngre eleverna i särskolan. För de äldre eleverna i särskolan var detta mer problematiskt. Den 
administrativa tillhörigheten, att vara inskriven i särskolan, kunde för dessa elever fungera 
negativt och skapa ett utanförskap. Tillhörde du särskolan så kunde delaktighet inte fullt ut 
nås på andra arenor utanför skolan och det resulterade i att en del elever valde att distansera 
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från särskolan. De ville exempelvis inte visas med gruppen av elever i matsalen eller på raster 
(Szönyi, 2005). 
 
Molin (2004) har belyst olika former av delaktighet för elever med utvecklingsstörning. Han 
har genomfört en fältstudie och en semantisk analys för att kartlägga delaktighetsbegreppet 
Data insamlades under ett år vid deltagande observationer och intervjuer med lärare, elever 
och administratörer.  Molin kom fram till att integrering har tappat i betydelse och att nya 
begrepp har införts, exempelvis inkludering. Molin kommer fram till att 
inkluderingsbegreppet betyder samma sak som integrering i praktiken. Han kom, likt Szönyi 
(2005), fram till att elever i särskolan upplever att det faktum att de tillhör särskolan innebär 
ett hinder för inkludering och delaktighet på andra arenor än skolan. Elever valde därför att ta 
avstånd från tillhörigheten i särskolan för att kunna få en känsla av delaktighet i samhället 
utanför skolan. Även Frithiof (2007) kommer fram till hur eleverna i särskolan själva inte vill 
benämna sig som annorlunda, utan försöker vara ”normala” gentemot resterande samhälle 
utanför skolan. Eleverna har ett handikappmedvetande och vet om deras styrkor respektive 
svagheter men detta tilltrots känner de ett utanförskap förknippat med den formella 
tillhörigheten i särskolan.  
 
Gustavsson och Molander (1995) lyfter fram att handikappmedvetande är någonting som är 
viktigt för en individ med en funktionsnedsättning. Det gäller att utveckla ett 
handikappmedvetande för att kunna få stöd i den personliga utvecklingen och lära sig leva 
med sin funktionsnedsättning. Författarna lyfter fram begreppet ”negativt 
handikappmedvetande” som innebär avsaknad av självinsikt hos personen med 
funktionsnedsättning. Denna saknad av självinsikt leder i sin tur till att individen ställer för 
högt uppställda krav på sig själv. De vill vara som alla andra och misslyckande är en 
oundviklighet (Ibid.). Även Nordahl, Sorlie, Manger och Tveit (2007) lyfter fram vikten av 
tillhörighet. Det är av stor vikt för elever att känna sig delaktiga och inkluderade. Säljö (2000) 
belyser delaktighet och inkludering som viktig utifrån lärandeaspekten. Det är genom möten 
och interaktion med andra människor som kunskap och lärande sker.  
 

Inkludering 
 
Nilholm (2006) beskriver framväxten av inkluderingsbegreppet i USA när en ny elevsyn 
skulle befästas. Integreringsbegreppet, som innebar att det var eleven som skulle anpassa sig 
till skolan för att passa in förkastades. Inkluderingens syn på elever i behov av särskilt stöd 
innebar att det var skolan som skulle anpassa sig efter elevers olikheter. Nilholm beskriver 
den historiska skildringen som förknippas med ordet integrering, att integrering varit ett 
försök att ordna den segregation som funnits i vissa samhällen, som därför gör det svårare för 
alla nationer att ta till sig begreppet. ”Inclusion”, däremot har ingen sådan historiskt betydelse 
förknippad med sig. Inkludering, som en vanlig översättning av ordet ”inclusion” är, fick ett 
rejält uppsving i och med Salamancadeklarationen (Ibid.). 
  
Ineland et al. (2009) beskriver en ny särskolegeneration. Eleverna i särskolan utmanas inte 
nog utan särskolan är en förvaring av eleverna och de kunskaper som de läser mot i år 1 är 
desamma i år 4. Vidare beskriver de att eleverna lär sig sina rättigheter och att de lär sig om 
sina begränsningar och hinder i särskolan. Eleverna vet om sina rättigheter men de är tudelade 
i känslorna att tillhöra särskolan. De trivs i skolformen men känner att de inte utåt sett vill 
tillhöra den skolformen, likt resultatet hos Szönyi (2005).  
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Förväntningarna spelar stor roll för att skapa inkludering och delaktighet hos individer. 
Genom att spegla en negativ förväntning eller en positiv förväntning kommer resultatet att bli 
annorlunda. Det kommer att bli en självuppfyllande profetia. Lärare som har en negativ 
inställning gentemot inkludering kommer att medvetet eller omedvetet spegla dessa 
förväntningar på misslyckande och själva bidra till att det blir misslyckat. Rosenhalteffekten 
visar tydligt på hur lärares positiva och negativa förväntningar på elever spelar roll för 
utfallet. Rosenhalteffekten beskriver ett experiment där en lärargrupp fick veta att en del 
elever i en klass var väldigt duktiga och en annan lärargrupp fick veta att samma elever var 
väldigt ”dåliga”. De positiva förväntningarna gjorde att lärarna ställde högre krav och 
förutsatte att det skulle gå bra för eleverna. De fick en viss inställning till dem vilket 
genererade i bra betyg medan det motsatta hände för eleverna vars lärare hade låga 
förväntningar på dem (Hougaard, 2004). Även Ineland et al. (2009) beskriver hur en del 
individer har ett visst synsätt och talar således om utvecklingsstörda elever, medan det finns 
andra individer med ett annat synsätt som fokuserar på möjligheterna och talar om elever med 
utvecklingsstörning. 
 

Attityder till inkludering 
En del forskning kring attityder till integrering har utförts, bland annat så har Alquraini (2012) 
i sin artikel ”Factors related to teachers´ attitudes towards the inclusive education of students 
with severe intellectual disabilities in Riyadh, Saudi” genomfört en kvantitativ 
enkätundersökning där 303 informanter deltagit, 161 män och 139 kvinnor samt tre 
informanter där könstillhörigheten inte fyllts i. Syftet med artikeln, likt dess titel, var att 
undersöka olika faktorers betydelse för lärares attityder till inkludering av elever med en 
utvecklingsstörning i ordinarie skola. Alquraini kommer fram till att informanterna överlag 
hade en negativ inställning till inkludering men att könstillhörighet, erfarenhet av att 
interagera med individer med utvecklingsstörning samt vilken position en lärare hade var tre 
faktorer som hade betydelse i den motsatta riktningen. Män är mer positivt inställda till 
inkludering än kvinnorna enligt artikelns informanter. Kring detta för forskaren en diskussion 
om och härleder fenomenet till att Saudie Arabien är ett religiöst land som innebär att ”most 
of the activities and behavours of the nation are dictated by the Quran and Sunnah rules” 
(Alquraini, 2012:179). Och vidare resonemanget visar på en segregation av skolan för pojkar 
och flickor och att flickor inte tillåts lära sig viss typ av kunskap vilket forskaren tror har en 
stor betydelse för den kvinnliga attityden till inkludering.   
 
Den andra faktorn som hade betydelse för en positiv inställning var de informanter som hade 
tidigare erfarenheter av utvecklingsstörning, även här för forskaren ett resonemang om hur 
dessa inte haft kontakt av utvecklingsstörning i skolsammanhang utan i andra kontexter än 
skolan. Den sista faktorn som studien visade har haft betydelse för en 
positivinkluderingstanke var lärarpositionen, om man var utbildad speciallärare eller ”vanlig” 
lärare. Där visade studien att de ”vanliga” lärarna hade en mer positiv inställning till 
inkludering än vad speciallärarna hade, detta härleder Alquraini till att speciallärarna som 
svarat på denna enkät beskrivit den personliga erfarenheten av inkluderande verksamhet för 
elever med utvecklingsstöning som misslyckad, medan de ”vanliga” lärarna hade positiva 
erfarenheter i mötet med utvecklingsstörning i andra sammanhang.  
 
I artikeln framkommer det att det är minde accepterat bland lärare att inkludera elever desto 
svårare utvecklingsstörningen är. En mildare utvecklingsstörning genererade i mer positiv 
inkluderingsattityd. Det framhölls även att lärare hellre arbetade med elever i andra 
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svårigheter exempelvis läs- och skrivproblematik eller inlärningssvårigheter än med elever 
med en utvecklingsstörning.  
 
Ett viktigt samband som Alqurainis studie visade på var det mellan lärares attityder till 
inkludering av en elev med utvecklingsstörning i ordinarie klass var beroende på den 
ordinarie klassens storlek. Ju fler elever det fanns i den ordinarie klassen desto mindre positivt 
inställd blev läraren till inkluderingen, ”teachers with a large number of students in the 
classroom had a negative perspective concerning the concept of inclusive education of 
students with disabilities” (Alquraini, 2012, s. 178). 
 
I artikeln “Factors related to teachers attitudes towards the inclusive education of students 
with severe intellectual disabilities in Riyadh” undersöker Memisevic och Hodzic (2011) 
genom en enkät hur 194 lärare från åtta olika skolor i Bosnien och Hertsegovina har för 
inställning till att inkludera elever med utvecklingsstörning i “den vanliga” skolan. Studien 
visade att lite mer än hälften av informanterna var positivt inställda till inkluderingen men 
lärarna ansåg dock att de inte fick tillräckligt med stöd för att klara av det. De visar att de 
lärare som har förförståelse och mer vana av att träffa individer med utvecklingsstörning har 
mer positiva attityder gentemot dem. Memisevic och Hodzic visar på hur lärarna anser att det 
behövs göras organisatoriska förändringar i skolan i form av mindre klasser och hjälp av 
specialpedagog i klassen som en fysisk person och även för att handleda gällande allt från 
undervisningens utformning till vilket material som är fördelaktigt att använda. Artikeln 
belyser även att det är positiv attityd till elever med utvecklingsstörning samt inkludering från 
lärarnas håll som måste till för att inkluderingen ska bli lyckad.  
 
Anderssons artikel “Inclusion in pratice: Sofia´s situation for interaction” (2011) bygger på en 
studie där forskaren genom observation av en individ (Sofia) med en utvecklingsstörning 
observerat hur Sofia interagerar och kommunicerar både med klasskamrater och med lärare. 
Andersson kommer fram till att det finns tre olika typer av lärande (eller icke lärande) som 
sker för Sofia. Det är bredvidlärande, som innebär att Sofia inte alls förstår och är delaktig i 
vad som händer. Den andra kategorin är att hon är aktiv i lärandet, vilket innebär att hon är 
med i det som händer och sker och den tredje kategorin är där hon befinner sig mitt mellan de 
två första kategorierna. Slutsatsen som dras är att klasskamraterna och lärarens stöd, hjälp och 
förståelse viktig för att ett aktivt lärande ska ske och att det är på flera plan som en elev med 
en utvecklingsstörning inkluderas. Det kan vara på ett socialt plan men även på ett lärande 
och utvecklandeplan. 
 
Andersson visar i artikeln att det är lärarens engagemang i eleven, både på ett socialt och på 
ett didaktiskt plan, som är en avgörande faktor om delaktighet ska ske. Vidare menar 
författaren även att det gäller att läraren ska vara aktiv i sitt agerande men även kunna agera 
passivt, då menat att eleven själv ska få utmanas och pröva sina vingar och själv vara aktiv. 
Ett passivt agerande visar även från lärarens håll att det finns förväntningar även på eleven 
med en utvecklingsstörning.  
 
Cagran & Schmidt (2011) lyfter fram hur lärares attityd gentemot elever i behov av särskilt 
stöd som inkluderas i vanlig klass beror på vilken typ av problematik som eleven hade. De var 
mer negativt inställda till elever som har svårigheter med det känslomässiga och uppförandet 
än de som har fysiska besvär. Lärarna i studien var även mer positivt inställda till elever med 
utvecklingsstörning i klasserna än de som hade andra typer av problem . Forskarna resonerar 
kring att det beroende på lärarens förväntningar på de olika elevgrupperna. Elever med 
uppförandeproblem anser lärarna ska kunna anpassa sig medan elever med en 
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utvecklingsstörning inte får så stora förväntningar på sig på grund av sin 
funktionsnedsättning. Olika förväntningar skapar olika typer av attityder gentemot elever. 
 

Teoretiskt ramverk 
 
Denna del beskriver olika synsätt för att se på det avvikande. Forskningen om 
funktionsnedsättning har genomförts utifrån olika perspektiv och beroende på vilket 
perspektiv som har används måste innehållet värderas. Dessa olika perspektiv finns parallellt 
och är en hjälp att förstå och tolka forskningen (Emanuelsson et al., 2001). En presentation av 
olika perspektiv och dess innebörd ges för att sedan avslutningsvis motivera användandet av 
dessa i denna studie. 
 

Det individuella/medicinska perspektivet 
Ursprunget för dessa perspektiv kan man hitta inom medicin och psykologin. Inom det 
specialpedagogiska forskningsfältet har en del forskare anammat detta synsätt att förklara 
svårigheter som en del elever kan ha i skolan. Kunskapsbasen är densamma för dessa 
perspektiv, det är individen som avviker från normen, det är individen som är bärare av 
problemen som kan uppstå i skolan. Det är individen som bär på brister och 
specialundervisningen i skolan ska utformas för att individen ska passa in i den normala 
mallen. Behoven som en individ har likställs med en egenskap. I detta perspektiv måste 
behoven kategoriseras och avgränsas. Ett speciellt stöd är, enligt detta perspektiv, vad eleven 
behöver snarare än ett inkluderande stöd. För att svara på de diagnostiserade problem som 
eleven har sätts specialpedagogiska resurser in för att lösa de individbundna problemen. De 
specialpedagogiska behoven som finns motiveras av de individuella svårigheter som finns hos 
eleven  (Emanuelsson et al., 2001; Isaksson, 20009; Nilholm, 2006; Tideman, 2000).  
 
Även inom forskning om funktionsnedsättning framkommer det individuella sättet att förklara 
det avvikande. Individuell eller medicinsk normalitet, innebär att problemet sitter hos 
individen. Individen är sjuk och avvikande och målet är att individen ska bli frisk. Det är det 
normala som ska eftersträvas.  Den individuella modellen, innebär att en funktionsnedsättning 
ses som en effekt av sjukdom eller skada. Det är individbundet och kan botas (Isaksson, 2009; 
Tideman, 2000). 
 
Det finns olika benämningar inom forskningen för att benämna detta perspektiv.  Skrtic 
använder sig av benämningen ”funktionalistiskt perspektiv, Emanuelsson (et al., 2001) 
använder sig av benämningen ”kategoriskt perspektiv” och ”medicinskt-psykologiskt 
perspektiv är ytterligare en benämning. Nilholm använder sig av ”kompensatoriskt 
perspektiv” för att beskriva detta perspektiv.  
 
Ainscow (1991) visar på hur det individuella perspektivet kan ta sig uttryck på olika sätt i 
skolan. Det finns tre olika metoder för att möta det avvikande, de lyftas iväg i särskilda 
skolformer och undervisas av speciella pedagoger tillsammans med likasinnade, delvis eller 
helt. En kompensation av elevens brister genom att  eller ur en jämlikhetsaspekt,dvs. genom 
att sätta in en stödresurs på sidan av eleven. Dock anser Ainscow, oavsett vilket metod som 
tillämpas så beskriver det barnet som ägare av problemet. Ainscow vill skapa ett nytt 
perspektiv i skolan, som innebär att det är omgivningen och pedagogerna som måste erkänna 
sina egna tillkortakommanden för att kunna utveckla praktiken för alla elever. Ainscow anser 
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att man ska se elever med särskilda  behov i skolan som en stark anledning att  reformera den. 
Detta perspektiv som förespråkas kan benämnas ”det strukturella/materiella perspektivet”. 
 

Det strukturella/materiella perspektivet 
Detta perspektiv växte fram som ett motstånd till det individuella perspektivet. 
Kunskapsbasen i detta perspektiv kan man beskriva som sociologisk, då perspektivet innebär 
en fokusering av materiella och strukturella faktorer för att förklara individens svårigheter.  
Inom handikappforskningen växte, under 1980-talet i Storbritannien, ”den sociala modellen” 
fram. Utifrån detta synsätt ses funktionsnedsättningen som ett samhälleligt problem utifrån att 
den omgivande miljön skapar hinder och barriärer som medför att individen blir avvikande. 
Detta synsätt lyfter fram att det är samhället som inte kan anpassa sig efter de individuella 
skillnader som finns.  Enligt detta perspektiv ses elever med funktionsnedsättningar som egna, 
kompetenta individer där skolan och samhället har misslyckats att skapa förutsättningar att 
möta de individuella behoven (Isaksson, 2009; Nilholm, 2006). 
 
Andra benämningar för detta perspektiv är ”statisk normalitet” vilket även det innebär att det 
är miljön som ska förändras och anpassas efter individuella skillnader (Tideman 2000). Inom 
specialpedagogiska forskningsfältet använder sig Nilholm (2006) och Emanuelsson et al. 
(2001) använder sig av benämningen ”kritiskt perspektiv” för beskrivning.  
 
I det kritiska perspektivet ligger fokus på omgivningen och att det är omgivningen som är 
orsaken till misslyckandet hos en individ. Individens problem är något som finns, men det är 
omgivningen som lyckas alternativt misslyckas med anpassning så att individen kan fungera 
trots sin funktionsnedsättning. Olikheterna hos en elev ska forma den pedagogiska 
undervisningen och ska framhävas som ett sätt att berika skolan. Olika typer av diagnoser och 
kategorisering av elever ses som stigmatiserande, exkluderande lösningar förkastas och 
delaktighetstanken förespråkas. Detta perspektiv menar att specialpedagogisk kompetens är 
ett sätt att anpassa undervisningen för att den ska vara utformad så att alla elever känner 
delaktighet och kan lyckas (Nilholm, 2006). 
 
Jämfört med det individuella perspektivet, där fokus ligger på individens tillkortakommanden, 
ligger fokus i det strukturella/ materiella perspektivet på miljön runt omkring individen. Det 
är den sociala omgivningen som har skapat hinder för individen med funktionsnedsättning. 
 
För att underlätta läsningen kommer jag hädanefter att benämna dessa två perspektiv utifrån 
Nilholms (2003, 2006) begrepp, ”det kompensatoriska perspektivet” och ”det kritiska 
perspektivet”. Denna studie bygger på empiriskt data insamlat genom intervjuer (se nedan 
under metod). Därför anser jag att det faller sig naturligt att använda sig av perspektiven som 
analysverktyg. Detta på grund av det i bakgrunden har lyfts fram hur olika individers sätt att 
se på avvikelse och normalitet påverkar utfallet och dels beroende på vilket synsätt som 
används, medvetet eller omedvetet, av intervjupersonerna har betydelse för hur jag kan tolka 
deras utsagor. Genom att använda mig av perspektiven i min analys av den emiriska datan får 
jag en tydlig struktur över datan och det blir lättare att se mönster, exempelvis likheter och 
skillnader mellan och inom individernas utsagor.  
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Metod 
 
Backman (2008) beskriver hur man ser på omvärlden med olika ögon. Två olika synsätt tas 
upp, det traditionella och det kvalitativa. Har man ett traditionellt synsätt så ser man på 
verkligheten som objektiv och att människan står utanför verkligheten med sitt subjektiva 
tankesätt. Omgivningen är objektiv och finns oavsett mänsklig existens. Har man har ett 
kvalitativt synsätt ser man på verkligheten som subjektiv. Att kunskap skapas genom 
individen och att omvärlden är en konstruktion utifrån individens subjekt. Det är alltså 
individen själv som skapar sin omvärld, genom hur den tänker, känner och uttrycker sig till 
andra skapas olika scenarier. Det viktigast målet med kvalitativ forskning är att nå insikt om 
fenomen rörande informanternas livsvärld. Den vill hjälpa till att nå kunskap och förståelse av 
tankar och erfarenheter som finns inneboende hos informanterna (Dalen, 2007; Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Då mitt syfte är att beskriva, analysera och förstå pedagoger i grundskolan och i 
grundsärskolans attityder till inkludering av elever med utvecklingsstörning i år 6-9 samt att 
undersöka och analysera vilka möjligheter och hinder som pedagogerna anser finns för att 
skapa inkludering och delaktighet i grundskolan med fokus på år 6-9 faller det sig naturligt att 
anta ett kvalitativt perspektiv. Min studie baseras på intervjuer med pedagoger och deras 
föreställningar och erfarenheter, vilket är individernas subjektiva uppfattningar. Backman 
(2008) framhåller att vid ett kvalitativt perspektiv är individen forskarens främsta källa och 
vidare går det att läsa om hur forskaren i ett kvalitativt perspektiv finns nära 
forskningsobjekten, vilket i mitt fall blir pedagogerna jag har intervjuat.  
 

Datainsamlingsmetod 
 
Jag använder mig av en halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod då den metoden har 
informanternas livsvärld, tankar och föreställningar om olika fenomen i fokus (Dalen, 2007; 
Kvale & Brinkmann, 2009) och då syftet i denna studie är att nå informanternas tankar och 
erfarenheter, motiveras valet av den halvstrukturerade intervjun. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2009) kännetecknas en halvstrukturerad intervju av att den liknar ett vanligt samtal men med 
ett uttalat syfte. För att nå fram till pedagogernas egna tankar, föreställningar och upplevelser 
är den halvstrukturerade intervjun den bäst lämpade metoden. Den är halvstrukturerad för att 
ge informanterna möjlighet till att utveckla sina svar och för att inte begränsa dem. I en 
halvstrukturerad intervju finns det olika teman och frågor som planeras att ställas till alla 
informanter, men frågorna i en halvstrukturerad intervju kan förändras för att ge 
informanterna möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar (Gillham, 2008; Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
En intervjuguide (Bilaga 1) som behandlar två teman upprättades. Temana i denna studie har 
skapats utifrån syftet och forskningsfrågorna. Guiden inleds med allmänna frågor och därefter 
kommer det första temat som är ”utvecklingsstörning” och sedan kommer ”inkludering, 
delaktighet och socialt samspel” som det andra temat. Frågorna har lagts upp så att de i början 
är av mer allmänna karaktär rörande temana. Det andra temat inleds exempelvis med en 
allmän fråga: ”Vad är inkludering och delaktighet för dig?”. Intervjufrågorna är till största del 
öppna. Detta för att ge informanterna möjlighet att uttrycka sina egna tankar och upplevelser. 
Öppna frågor är ett kännetecken för en halvstrukturerad intervju (Gillham, 2008). De första 
frågorna är till största del utformade för att samla bakgrundsfakta, dvs. hur länge de arbetat 
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som lärare, vilken utbildning de har samt varför de valde att bli lärare. En annan anledning till 
dessa allmänna frågor i början av intervjun var att intervjupersonerna skulle komma in i rollen 
som intervjuade. I studien användes även följdfrågor för att låta informanterna själva berätta 
den egna historien och bestämma inriktning. I halvstrukturerade intervjuer är det viktigt att 
låta informanternas livsvärld berättas och inte styras mer än nödvändigtvis. Om något tema, 
som behövs för att svara på syftet, inte spontant har behandlats under intervjun kan 
intervjuaren styra in informanten mot detta tema (Gillham, 2008). Följdfrågor användes 
sparsamt, då informanterna gav utbroderade svar.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervju som metod bygger på att intervjupersonen 
känner sig bekväma och vågar lita på intervjuaren. Det är redan de första minuterna som leder 
till om det blir en givande intervju eller inte. Intervjupersonen vill snabbt skapa sig en bild av 
vem intervjuaren är innan det kan uppstå den tillit som behövs för att berätta om de egna 
erfarenheterna och upplevelserna. Författarna beskriver hur god kontakt skapas genom att 
intervjuaren lyssnar uppmärksamt och visar intresse för intervjupersonens uttalanden samt är 
tydlig med vad syftet med intervjun är. Utifrån dessa aspekter har jag i mina intervjuer försökt 
skapa tillit mellan intervjupersonerna och mig själv. 
 
Innan själv intervjuerna genomfördes ute på skolan gjordes en pilotintervju, med syfte att 
testa intervjuguiden och se vilket utfallet blev. Pilotintervjun genomfördes på två olika 
pedagoger, en manlig och en kvinnlig med minst fem års erfarenhet av läraryrket. 
Samtalsrummet som skulle användas för de kommande intervjuerna användes även under 
pilotintervjuerna, allt för att efterlikna kontexten som informanterna senare skulle få uppleva. 
Under pilotstudien visade det sig att intervjuguiden behövde justeras, det var flera av frågorna 
som gick in i varandra och kunde strykas eller omformuleras för att få bättre flyt i 
intervjuerna. Annat som pilotstudien visade på var att syftet med studien inte var tydligt 
uttalat för intervjupersonerna samt att det var svårt att besvara frågorna utan att ha sett dem 
innan (Personlig kommunikation, LB, 16/10-2012).  Tack vare denna information lade jag till 
en punkt i min intervjuguide.  Jag lyfte fram mitt syfte i början av alla intervjuer och jag skrev 
ut dubbla exemplar av intervjuguiden så att informanten visuellt kunde se frågorna under 
pågående intervju. Jag gav dem intervjuguiden en halvtimme innan intervjuerna. Detta för att 
informanterna, i lugn och ro innan själva intervjun, skulle ges möjlighet att fundera kring 
frågorna.  
 

Urval 
 
Kriteriet för val av skola var att den skulle ha en grundsärskola i samma lokaler som 
grundskolan. Ett annat kriterium var att den skulle ligga geografiskt nära för att underlätta vid 
intervjutillfällena. I studien benämns skolan för grundskola respektive grundsärskola. 
 
Efter val av skola kontaktades skolans rektor, som har ansvaret för både grundskolan och 
grundsärskolan. Kontakten skedde muntligt och jag informerade om studien och behovet av 
intervjupersoner.  Rektor var väldigt positiv till studien och såg inga problem med att låta de 
anställda bli intervjuade om de själva ville det. Rektor skulle även uppmuntra de anställda att 
delta som informanter. 
  
De urvalskriterier som jag har använt för att få fram de intervjupersonerna var 
arbetslivserfarenhet inom skolan och lärarexamen. De skulle ha lärarexamen samt minst fem 
års erfarenhet från läraryrket då de egna erfarenheterna och upplevelserna från arbetet i skolan 
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står i fokus för denna studie. Urvalskriterier är ett sätt att säkerställa att informanterna blir de 
som passar mot syftet, men det gör det även lättare för någon att efterkonstruera studien 
(Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Rektor gav mig tillåtelse att skicka ut en förfrågan via e-post för att se huruvida någon av de 
anställda ville veta mer om studien. Jag skickade ut förfrågningar till alla lärare på skolan som 
matchade urvalskriterierna. Om de ville delta som informanter till denna studie och de gjorde 
en intresseanmälan via e-post skulle de få ytterligare information om vad det innebar att delta 
i studien. Den fördjupade informationen (Bilaga 2) skickades ut till ett femtontal pedagoger 
som ombads svara om de kunde och ville delta genom att boka in ett intervjutillfälle. De 
första pedagogerna som svarade och bokade in intervjuer blev mina informanter. Då alla 
intervjuerna var bokade skickade jag ytterligare ut ett meddelande via e-post för att tacka för 
visat intresse och för att meddela att jag informanterna till studien var  
 
Totalt valdes åtta pedagoger ut som informanter, fyra pedagoger från grundskolan och fyra 
pedagoger från grundsärskolan. Dessa pedagoger kommer jag hädanefter att benämna med 
informant eller intervjuperson. Informanter från grundskolan benämns med G 1-4 medan 
pedagogerna från grundsärskolan benämns med S 1-4. 
 

Genomförande 
 
Jag bokade in två intervjuer varje dag under en dryg vecka. Alla informanter kunde komma på 
avtalad tid. Intervjuerna skedde på morgonen och tog ca 30-45 minuter vardera. En halvtimme 
innan varje intervju uppsökte jag informanterna och gav dem en intervjuguide med frågorna 
så att de kunde förbereda sig i lugn och ro. Mellan varje intervju hade jag lagt in en 
återhämtningspaus på en timme, för att själv kunna fokusera och vara närvarande under 
nästkommande intervju. Jag bokade ett samtalsrum som fanns på grundskolan och gick upp i 
rummet för att göra i ordning det innan intervjuerna, detta för att skapa en välkomnande och 
trevlig miljö för informanterna. Om en informant känner sig välkommen och trygg så delar 
den lättare med sig av information som behövs under intervjun, vilket Kvale och Brinkmann 
(2009) förespråkar. 
 

Databearbetning och analys 
 
Alla intervjuer spelades in. De transkriberades, dvs. skrevs ut ordagrant samma dag som de 
genomfördes. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är lättare att sedan gå tillbaka och 
göra en analys om intervjuerna finns utskrivna (Ibid.). Transkribering valdes för att det vid 
sammanställningen av intervjuerna lättare skulle gå att hitta mönster och se samband. En 
analysmodell skapades för att få en visuell struktur och lättare kunna jämföra intervjuerna. 
Denna analysmodell (Bilaga 3) bygger på forskningsfrågorna samt Nilholms två perspektiv, 
det kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet. Under rubriken ”Teoretiskt 
ramverk” (s.15) finns fördjupad beskrivning av de två perspektiven. Analysen utfördes i tre 
steg:  
Steg 1 – Forskningsfrågorna markerades i transkriberingarna. 
Steg 2 – De olika svaren fördes in i analysmallen.  Forskningsfrågorna fördes in i de olika 
perspektiven i analysmallen.  Citat från transkriberingarna fördes in i analysmallen från 
informanterna G 1-4, S 1-4. 
Steg 3 – Jämförelse av svaren i analysmallen. Finns det några mönster/samband? 
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Tillförlitlighet 
 
Kvale och Brinkmann (2009) nämner olika stadier av validering. ”Planering” vilket berör 
studiens design och metod, huruvida de är relevanta för syftet är ett viktigt stadium för att 
testa studiens tillförlitlighet. Den etiska aspekten av detta stadium innebär att kunskapen från 
studien ska göra gott (Ibid.). Syftet med rapporten är att nå intervjupersonernas tankar och 
föreställningar om utvecklingsstörning och inkludering, därför svarade den halvstrukturerade 
intervjun som metod väl in. Resultatet som ges kommer att undersöka förutsättningarna för 
elever med utvecklingsstörning att inkluderas i ordinarie grundskola, vilket i sig har goda 
intentioner. Under intervjuernas gång kunde även intervjupersonernas tillförlitlighet i deras 
utsagor testas exempelvis om det fanns några motsägelser i utsagorna från informanterna. 
Detta skedde med följdfrågor och olika sammanfattningar från intervjuarens håll, för att se om 
intervjupersonerna uppfattats rätt. En bra intervjuteknik, innefattar både att kunna lyssna och 
sammanfatta men också att kunna ställa motfrågor för att kontrollera utsagornas trovärdighet. 
Det är viktiga steg för tillförlitligheten (Ibid.). 
 
En pilotstudie genomfördes för att se hur väl intervjufrågorna fungerade i verkligheten. 
Informanterna under pilotstudien hade inga svårigheter att svara på de olika frågorna. Det flöt 
på väldigt bra vilket gjorde att frågorna kändes väl utformade, vilket gjorde att jag nöjde mig 
med intervjuguidens frågor som de var utformade. När det däremot kom till de riktiga 
intervjuerna upplevdes intervjufrågorna inte lika självklara i sin utformning som de gjort 
under pilotstudien. De upplevdes av intervjuaren som väldigt dåligt utformade och det blev 
många upprepningar av svar från intervjupersonerna trots olika frågor, men tydligare frågor 
skulle tillförlitligheten bli bättre. Intervjupersonerna gav uttryck för en viss irritation vid 
upprepningarna då de redan hade givit svar på en viss fråga tidigare. Detta kan ha påverkat 
informanternas vilja att svara på frågorna.  
 
Gällande transkriberingen av data kan reliabiliteten skilja sig åt beroende på dåligt ljud eller 
kvalité på inspelningen eller beroende på var punkt eller frågetecken sätts. Ett exempel som 
författarna ger är: 
 

”I hate it, you know. I do”, (där know inte används för att säga 
något om lyssnarens vetskap) skiljer sig mycket från ”I hate it. 
You know I do” (som förutsätter att lyssnaren vet något) (Ibid., s. 
201).  

 
Inspelningarna från intervjuerna i denna rapport har lyssnats igenom flera gånger för att så 
säkert som möjligt få rätt interpunktion och andra skiljetecken, men som Kvale och 
Brinkmann (2009) menar är det väldigt svårt att förena en muntlig intervju till i skrift utan att 
vissa saker går förlorade. En sak som hade kunnat göras bättre var att låta någon annan 
transkribera samma intervjuer och att sedan göra en jämförelse för att se hur lika respektive 
olika utskrifterna blev. I det här fallet var det inte möjligt därför att rapporten skrivs ensam 
och på grund av att det skulle bli tidskrävande att invänta att ytterligare en person lyssnade 
igenom inspelningar och transkriberade ut dem.  
 
Angående validiteten av utskriften så är det svårare att bedöma vilket sätt som ger den mest 
objektiva bilden och då kanske den viktiga frågan istället blir:  
 

”hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forskningssyfte?” 
[ska en exakt ordagrant återges eller] genom att ge samtalet en 
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litterär stil belysa nyanser i ett uttalande och göra det lättare att 
förmedla mening i intervjupersonernas berättelse till läraren (Ibid., 
s. 203).  

 
Jag har valt det andra sättet att ta bort vissa tvekljud och småljud, som enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) kan bidra till ett förvirrat och svårförståeligt intryck hos läsaren. Jag valde 
att skriva i en mer litterär stil vid transkriberingarna för att meningsförståelsen i intervjuerna 
då blir enklare att följa med i för läsaren.  
 
Huruvida studiens frågeställningar och tolkningarna av resultatet är logiskt gjorda påverkar 
också studiens tillförlitlighet (Ibid.). Därför utformades en analysmodell (Bilaga 3) där 
forskningsfrågorna tillsammans med Nilholms två perspektiv, kategoriskt och kritiskt, låg 
som grund. Genom att leta efter samma saker i de olika utsagorna stärks tillförlitligheten och 
gör att det går att jämföra resultaten. Med en analysmodell som beskriver hur man har gått 
tillväga kan någon annan också göra exakt samma undersökning. 
 

Etiska ställningstaganden 
 
Det finns fyra vedertagna etiska ställningstaganden att ta i beaktning under studien och dessa 
är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. I min rapport 
har jag förhållit mig till dessa råd. Information om studiens syfte gavs både muntligt och 
skriftligt. De fick även tydlig information om att det är frivilligt och att de när som helst har 
rätt att avsluta sin medverkan. Informanterna gav sitt samtycke såväl muntligt som skriftligt i 
samband med att de svarade på inbjudan att delta i studien.  En fördel var att alla informanter 
var vuxna självbestämmande individer med kapacitet att själv se vilka konsekvenserna av 
deras medverkan kunde bli. Konfidentialitetskravet uppfylldes då alla intervjupersoner har 
avidentifierats med namn, kön och ålder. Även skolan där studien har genomförts har 
avidentifierats. Detta gör att ingen kan räkna ut vilka dessa informanter är eller vilken skola 
det rör sig om. Även råmaterialet kommer att förstöras efter avklarad och godkänd kurs vilket 
gör att de inte är användbart i annat syfte än till denna uppsats (Vetenskapsrådets, 2002). 
 
Kvale och Brinkman (2009) tar upp ytterligare etiska frågor som det är viktigt att förhålla sig 
till under forskningsprocessen. De lyfter fram tematisering, där de menar att redan innan 
intervjuerna har genomförts ska forskaren fundera på vilket värde undersökningen har, inte 
bara för vetenskapligheten utan för individen och samhället. Min undersökning har ett vidare 
syfte än som ett rent vetenskapligt tillägg, resultatet som min undersökning genererar kan 
hjälpa skolan att utvecklas till förmån för de elever som har en utvecklingsstörning. Kvale och 
Brinkman (Ibid.) lyfter sedan fram ”planering”, ”intervjusituation” samt ”utskrift” som tre 
andra etiska problemområden, dessa tre anser jag vetenskapsrådets: informationskrav, 
samtyckeskrav och konfidentialitetskrav redan har täckt upp. 
 
Slutligen tas begreppen ”analys” samt ”verifiering” upp. Vid analysen i denna rapport har 
citat från intervjuerna använts för att belysa olika typer av resonemang. Kvale och Brinkmann 
(Ibid.) beskriver att det etiska dilemmat gällande analys rör sig om intervjupersonerna ska ha 
möjlighet att påverka hur deras uttalanden har tolkats eller inte. Jag har valt att försöka delge 
citat i sina helheter för att citaten ska ses i sitt sammanhang, och i vissa fall annars så objektivt 
som möjligt. Informanterna har även givits möjlighet att titta på transkriberingen för att 
visuellt se hur de uttryckt sig under intervjuerna. Verifieringen, som innebär att kunskapen 
redovisas så nära sanningen som möjligt kan bli lidande om forskaren känner att sanningen 
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kommer att göra informanterna irriterade. Dock är syftet och vinsten av att redovisa 
sanningen större än att stöta sig med informanterna (Ibid.). 
 

Resultat 
 
Resultatet redovisas med utgångspunkt i forskningsfrågorna och efter varje avsnitt kommer en 
sammanfattning av huvudresultaten att ges. Slutligen ges en sammanfattning av resultaten och 
en analys. Citat kommer att användas för att illustrera och förtydliga resultatet. Jag använder 
mig av benämningen pedagog från grundskolan eller pedagog från särskolan. G 1-4 
representerar informanterna från grundskolan.  S 1-4 representerar informanterna från 
grundsärskolan.  
 

Föreställningar om och attityder till elever med utvecklingsstörning 
 

Synen på kunskap och på elever med utvecklingsstörning 
Alla informanterna ansåg att kunskap är ett stort begrepp och innefattar otroligt många olika 
delar. Pedagogerna från grundskolan talade dock både om praktisk kunskap och om teoretisk 
kunskap. En informant (G 2) menade att alla kan lära sig men inte lika bra. Medan en annan 
informant (G 3) menade att eleverna med utvecklingsstörning har kunskap på en väldigt basic 
nivå och att de inte behöver kunna saker som har med mer teoretiska eller filosofiska saker att 
göra.  
 
Pedagogerna från särskolan betonade vikten av att klara av vardagen, att det var en kunskap 
som var viktig för det fortsatta livet utanför skolan. En informant menade att det dock beror 
på hur svår utvecklingsstörning som eleven har och att nivån måste anpassas efter det. Elever 
som ligger på en högre nivå måste utmanas därefter medan elever som ligger på en lägre nivå 
måste få utmaningar som de klarar av. Informanten berättade att det viktigaste kunskapsmålet, 
från elevernas synvinkel sett, är att möjliggöra en fungerande vardag i framtiden och att 
eleverna har lärt sig identifiera sina hinder för att själva kunna kompensera dessa (S 5). 
 
Alla pedagogerna från särskolan såg eleven med utvecklingsstörning som egna individer vars 
liv inte slutade med skolan. Det är för att kunna få bra livsvillkor som individ som man lär sig 
saker, ansåg dem. Informanterna från särskolan lyfte fram att kunskap inte teoretiskt är 
kopplat till mål utan det är kopplat till livet (S 1-5). 
 
Tillskillnad från särskolans pedagoger såg pedagogerna från grundskolan inte särskolans 
elever som egna individer utan de sågs som en grupp människor som inte var normala. Detta 
sätt att se på elever med utvecklingsstörning avspeglades i deras sätt att uttrycka sig kring 
dessa personer. De använde olika benämningar som lyfter fram funktionshindret likställt med 
individen. ”Särskolegruppen” (G 2), ”utvecklingsstörd” (G 1), ”såna här elever” (G 4), ”såna 
här barn” (G 2), ”utvecklingsstörd elev” (G 1), ”förståndshandikappade elever” (G 3) var 
några av de benämningar som informanterna i grupp ett använde sig av. Pedagogerna från 
särskolan använde sig av mer individualiserad benämning. De använde ord som eleven och 
elever med utvecklingsstörning. Dessa benämningar gör att eleven lyfts fram som en egen 
individ och inte som någon avvikande. 
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Sammanfattningsvis så visar resultatet att informaterna från grundskolan och särskolan skiljer 
sig åt gällande synen på elever med utvecklingsstörning. Grundskolans pedagoger talade om 
olika typer av kunskap och att alla inte behöver och kan lära sig allting. Grundskolans 
pedagoger såg eleven med utvecklingsstörning som en ”grupp”. Särskolans pedagoger, 
däremot, såg kunskap som någonting som eleven med utvecklingsstörning skulle lära sig för 
livet och de såg även eleverna med utvecklingsstörning som egna individer.   
 

Föreställningar om integrering, inkludering och delaktighet för elever med 
utvecklingsstörning. 
 
Pedagogerna från grundskolan hade lite olika syn på begreppen inkludering och delaktighet. 
Vissa uppfattade begreppen som entydiga:  
 

”När man är inkluderad och delaktig, då ska man befinna sig i 
samma sammanhang som de övriga i en grupp”(G 3).  
 
”För mig är det samma sak, delaktighet och inkludering. Man sitter 
med i klassen” (G 4).  

 
Två informanter från grundskolan (G 1, G 2) klargjorde dock skillnaden som de ansåg låg i 
begreppen inkludering och delaktighet. De ansåg att det var två skilda begrepp som inte rörde 
varandra. Man kan vara inkluderad i en klass och samtidigt inte vara delaktig i klassen Är 
man däremot delaktig så ansåg de att man var en del av ett pussel och utan den delen blev inte 
pusslet helt:  
 

Delaktighet då tänker jag på att då ska de vara en del i det hela, det 
funkar inte utan dom. Då är vi alltså beroende av varandra (G 2). 

 
Tillskillnad från grundskolans informanter var informanterna från särskolan alla överrens om 
att inkluderingstanken kräver delaktighetskänsla. Utan delaktighet finns det ingen inkludering. 
Två av särskolans informanter menar att inkludering och delaktighet går hand i hand: 
 

Inkludering […]det är då man får vara med i en grupp som, där det 
är både och, dom som har ett handikapp och dom som inte har det. 
[Delaktighet] de går ihop med varandra litegran [man kan säga att] 
för nå en lyckad inkludering behövs delaktighet annars är man inte 
inkluderad (S 2). 

 
Liknande resonemang som citatet ovan visar på för även de två övriga informanterna (S 1, S 
4) från särskolan. De talar om att begreppet inkludering står för att eleven inte ses som 
”avvikande” och att eleven känner sig med i gruppen. De för även ett resonemang om 
integrering. De menar att integrering är den fysiska närvaron i klassrummet medan 
inkludering är när eleven själv känner delaktighet och är med de andra eleverna på lika 
villkor:  
 

Inkludering är när en elev med en utvecklingsstörning får en 
känsla av delaktighet. När eleven känner att den tillhör gruppen 
som vilken annan person som helst. Inkludering och delaktighet 
behöver varandra för annars talar man om integrering (S 4). 
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Sammanfattningsvis visar resultatet hur begreppen integrering, inkludering och delaktighet 
tillskrevs olika betydelser av grundskolans pedagoger respektive särskolans pedagoger. 
Hälften av informanterna från grundskolan använde sig av begreppen inkludering och 
delaktighet när de uttryckte sig, men innebörden av begreppen kan tillskrivas betydelsen för 
integrering. Trots att de andra två informanterna från grundskolan uttryckte en skillnad mellan 
begreppen inkludering och delaktighet, menade de integrering när de talade om ”inkludering”. 
Till skillnad från informanterna från grundskolan använde informanterna från särskolan  
begreppen inkludering och delaktighet som två begrepp som kräver varandra. De lyfte fram 
att inkludering kräver en delaktighetskänsla hos individen för att kunna benämnas som 
inkludering.  
 

Attityder till, samt möjligheter och hinder för, inkludering av elever med 
utvecklingsstörning i grundskolan 
 
Alla pedagoger från grundskolan kände sig negativt inställda till inkludering av elever med en 
utvecklingsstörning i vanliga klasser. De såg flera hinder och de möjligheter som uttrycktes 
följdes alltid av ett hinder. Ekonomiska aspekterna samt bristen på lärarens kompetens och 
brist på tid var orsaker som gavs. Informanterna från grundskolan menade att det redan var för 
stora klasser med stora skillnader i nivån på kunskap hos eleverna. Pedagogerna från 
grundskolan menade att inkludering av en elev med en utvecklingsstörning, som inte alls låg 
på samma nivå som de övriga skulle resultera i utanförskap för eleven.  Lärarna skulle inte ha 
tid att vare sig anpassa material eller hjälpa eleverna med utvecklingsstörning.  
 

Rent organisatoriskt är det ju en ekonomisk fråga. Om man ska 
inkludera de här eleverna i vanlig klass i så stor utsträckning som 
möjligt, så då måste man ha en så stor, personalen måste få stor 
utbildning inom det området (G 1). 
 
Ja hindret är att det är för stora klasser, å för få lärare, det blir för 
få, man är för lite vuxna som kan hjälpa, det blir ju fler problem 
som man måste ta tag i [om man inkluderar en elev med en 
utvecklingsstörning i ordinarie klass] (G 2). 

 
Nackdelen är att en elev som behöver speciella, speciellt riktad 
hjälp inte får det i helklass eftersom det finns inte en chans för den 
läraren som har gruppen att tänka på det, helt enkelt. Det är den 
stora faran […] det är för svårt helt enkelt och med för svårt menar 
jag att det är för många elever och för mycket att tänka på (G 4). 

  
Även rättviseaspekten gentemot de elever utan utvecklingsstörning togs upp av två 
informanter (G 1, G 4) från grundskolan som ett motstånd till inkludering av särskolans elever 
i ordinarie klassen. Eleven med utvecklingsstörning sågs som ytterligare ”problem” som den 
stora gruppen av elever skulle få lida av. De ansåg inte att det var deras ansvar att hjälpa en 
elev som har en utvecklingsstörning då tiden till andra elever skulle bli mindre. 
 

Om vi vet att vi har en utvecklingsstörd elev i en grupp å vi kanske 
har lite mer resurser än själva läraren så går ju dom resurserna till 
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den eleven, kanske uteslutande och de andra tappar den extra 
hjälpen eller vad man ska säga, för så är det (G 4). 

 
Prioritering av läraren under lektionstid kan också bli aktuellt menar en informant som 
berättar att det mest troligt kommer bli så att de elever utan handikapp som man hjälper först 
och om det sedan finns tid kan man ägna det åt att hjälpa eleven med en utvecklingsstörning. 
Informanten (G 2) menade att som lärare har man ansvar för att hjälpa de elever där det finns 
en möjlighet att hjälpa. Det är bortkastad tid att hjälpa någon som ändå inte kommer att nå 
upp till målen eller kraven som finns. Läraren menade att ”när du har hjälpt alla och det finns 
tid över då sätter du dig där [och hjälper eleven med en utvecklingsstörning]” (G 2). 
 
Informanterna från grundskolan betonar allihop att det vore dåligt om särskolan skulle 
försvinna och bli en del av den ordinarie skolan. De framhåller olika typer av argument för sin 
ståndpunkt: ekonomiskt knutna argument, utbildningsargument samt lärarsituationsargument. 
Informanterna menar att utbildningen som de gått för att bli lärare inte möter upp till de krav 
som ställs på dem om de ska undervisa elever med utvecklingsstörning också. De menar att 
kraven som ställs på lärarna är orimliga då de saknar utbildning för det, det blir således ett 
hinder. Det ekonomiska argumentet lyftes också av alla informanter från grundskolan (G 1-4) 
som ett stort hinder. De uttryckte rädslan att det skulle vara på grund av ekonomin som 
särskolan skulle försvinna och att det då skulle innebära besparingar och än mer heterogena 
och svårarbetade klasser: 
 

Sparar vi bort lärartjänster ska jag då alltså stå ensammen i 
klassrummet och finnas där för de som vill utvecklas ännu mer för 
det finns inget tak och jag ska då hinna ta hand om även de 
duktigaste och de som ligger på lägstanivån och så ska jag också 
krypa under det (G 2). 

 
Informenterna i grundskolan tryckte på hur klasserna redan idag är mycket stora och 
skillnaden i kunskapsnivåerna inom klasserna, redan utan en elev med en utvecklingsstörning, 
är enorma.  De framhöll att allt mer ansvar läggs på läraren att anpassa till de olika 
individuella skillnader som elever utan någon funktionsnedsättning har, vilket gör att 
informanterna från grundskolan upplever att det är en ohållbar lärarsituation redan utan att 
någon elev med utvecklingsstörning ska inkluderas:  
 

[…] det är ju jättesvårt för lärare att anpassa och anpassa och 
anpassa, det är ju jättesvårt och det tar ju mer tid. Det är bara fakta, 
inget gnäll utan så är det ju bara och det gör vi ju redan till stor del 
för andra elever, kanske inte med utvecklingsstörning. Och det [att 
anpassa undervisningen till en elev med en utvecklingsstörning] 
tror jag blir mycket svårt för läraren (G 4). 

 
Till skillnad från grundskolans pedagoger uttryckte de fyra informanterna från särskolan 
många positiva tankar kring inkludering av särskolans elever i ordinarie klasser. Alla 
informanter från särskolan såg möjligheterna och fokuserade inte på hindren. De uppmuntrade 
inkluderande undervisning: 
 

Jag tror att det är bra att bedriva inkluderande undervisning, för att 
eleverna i särskolan får inte samma möjlighet till 
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kunskapsutveckling då de inte har ämneslärare som är utbildade (S 
4). 

 
Citatet ovan visar på positiva tankar kring inkludering som är kopplat till 
kunskapsinlärningen. Inkluderingen skulle innebära en kvalitetssäkring för eleverna då lärare i 
särskolan idag undervisar i ämnen som de saknar utbildning för. 
Den uppfattning som delas av grundskolans pedagoger, angående särskolans upphörelse som 
skolform kan jämföras med uppfattningen som särskolans pedagoger gett uttryck för.  
Informanterna från särskolan såg mest fördelar med särskolans upphörande som skolform, 
men även de kunde se några nackdelar. En informant framhöll att det är viktigt att bryta ner 
föreställningar som finns kring särskolans elever, att alla är lika mycket värda och att det vore 
en stor vinst med om särskolan skulle försvinna. Informanten (S 1) menade att kontaktnätet 
hos särskolans elever skulle öka och att tolerans och delaktighet skulle komma, dels på 
skolarenan, men även på andra arenor utanför skolan: 
 

Det kanske inte är så många i dagsläget som drar sig och letar 
kompisar hos oss å om de skulle vara inkluderade i skolan i klasser 
så upptäcker nog fler elever att de är jättetrevliga och helt vanliga, 
att man kan vara med dom så (S 1).  

 
En annan informant från särskolan (S 2) talade om liknande fördelar för den sociala 
inkluderingen för eleven med utvecklingsstörning som inkluderas i grundskolan. Trots att 
informanten ställde sig positivt till särskolans upphörande kunde uttrycktes även en oro. 
Informanten från särskolan var orolig att om särskolan skulle upphöra och bli en del av den 
ordinarie grundskola skulle eleverna med utvecklingsstörning få det än svårare i skolan på 
grund av grundskolans pedagoger och deras negativa attityder till inkludering. Informantens 
farhågor var att den stress som pedagoger i grundskolan upplever, att de inte ens räcker till för 
att hjälpa barn utan funktionsnedsättning, skulle vara negativt för att nå en lyckad inkludering 
av elever med utvecklingsstörning. Farhågan var att läraren i grundskolan skulle se ytterligare 
ett problem som de inte hade tid med. Detta skulle både skada eleven och minska strävan efter 
inkludering:   
 

[…]hur klarar läraren av att ha då elever med det här handikappet 
och planera för det och så vidare, det är bra att de [särskolans 
elever] får vara i samma grupp som kompisarna [eleverna utan 
utvecklingsstörning] som dom har runt omkring sig, men att få in 
kunskapen [hos elever med utvecklingsstörning] det kanske man 
inte hinner som lärare idag, eller att man inte riktigt förstår det, 
vad man ska lägga in för att den här eleven ska få haka på (S 2).  

 
Även andra informanter (S 3, S 4) från särskolan upplevde att pedagoger i grundskolan, av 
olika anledningar, inte bryr sig om att anpassa undervisningen till de elever med 
utvecklingsstörning som inkluderas i ordinarie grundskola: 
 

[…]det är många lärare idag som är nöjd då de slipper undervisa 
barn med en utvecklingsstörning, det är skönt med en så kallad 
liten grupp, så att lärarna slipp hantera eleverna i klassen. De 
tycker det är besvärligt att anpassa och ta ner nivån några snäpp, 
trots att jag tror att de är fler än mina [elever i särskolan] som 
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skulle må bra av det i den ordinarie skolan. Men det grundar sig 
nog i rädsla och okunskap tror jag (S 3). 

 
[Det är tråkigt] att för en elev inte känna sig välkommen i en grupp 
på grund av läraren. Jag upplever att det ofta är därför eleverna i 
särskolan trivs inte trivs i vanlig klass, för att de upplever att 
lärarna har en viss syn på dem och att de inte känner sig välkomna, 
så har de sagt till mig i alla fall, fast de är väl inte så för alla men 
[…] ja tror att de beror på okunskap och press från lärarens sida, 
det är lättare att följa en vanlig planering och inte bry sig om att 
anpassa för någon. Fast alla gör väl sitt bästa, men för elever med 
en utvecklingsstörning är det ett måste att verkligen anpassa och 
läsa in sig på deras funktionsnedsättning (S 4). 

 
I citaten ovan belyser informanterna från särskolan orsaker som de upplever ligger till grund 
för motståndet till att särskolan skulle försvinna och bli en del av grundskolan. Enligt 
informanterna från särskolan känner sig pedagogerna i grundskolan osäkra och har svårt att 
hinna anpassa nivån. De antyder även att pedagogerna i grundskolan kan tycka att det skulle 
vara skönt att ”slippa” elever som är annorlunda. Pedagogerna i grundskolan vill gärna ha 
homogena klasser där det är lättare att bedriva undervisning utan så många anpassningar. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att grundskolans lärare har en negativ inställning till 
inkludering av elever med utvecklingsstörning på grund av olika ekonomiska, organisatoriska 
och andra aspekter. Dock är den främsta orsaken eleven med utvecklingsstörning som inte 
passar in i mallen. Grundskolans pedagoger upplevde att en påtvingas inkludering, som 
borttagandet av särskolan som skolform skulle generera i, skulle vara mycket dåligt. Till 
skillnad från grundskolans pedagoger upplevde pedagogerna i särskolan att inkludering vore 
någonting positivt. En stor möjlighet som inkludering skapar såg de ur ett ämnesmässigt och 
kunskapsmässigt perspektiv. Eleverna med utvecklingsstörning får möjlighet att undervisas av 
behöriga ämneslärare. Den främsta vinsten av inkludering i ordinarie grundskola såg 
särskolans informanter i en ökning av ”det sociala samspelet”. 
 

Det sociala samspelet 
Både informanterna från ordinarie grundskola och informanterna från särskolan var positiva till 
vad inkludering kunde göra för det sociala samspelet i skolan. De var positiva både på 
gruppnivå för klasserna med individerna som saknar funktionsnedsättning och på individnivå, 
för den enskilda eleven med en utvecklingsstörning. Alla informanter i studien (G 1-4, S 1-4) 
framhöll att det på individnivå var lyckat att utmana eleven med utvecklingsstörning att möta 
den ”stora gruppen” och få känna sig som en del i klassen. Informanterna från grundskolan (G 
1-4) framhöll dock främst det sociala samspelet som något positivt för den stora gruppen. Det 
finns en vinst att möta olika människor, vilket tränar empatiförmågan samt 
solidaritetsförmågan som återfinns i det inledande kapitlet i skollagen (SFS 2010:800) och i 
läroplanen (Lgr 11). Den stora gruppen skulle således få en större förståelse om en elev med en 
utvecklingsstörning var inkluderad i klassrummet. En informant från grundskolan tydliggjorde 
att en homogen grupp per definition inte är lika med en bra klass: 
 

Möjligheten måste ändå vara att man utmanar särskoleeleven i att 
nu ska du vara i hel klass. Du måste ta kontakt med klasskamrater 
och sånt […] dom tvingas mer eller mindre till att skapa relationer 
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och försöka göra sig delaktiga. [Positivt för gruppen det kan vara] 
att de får en mer positiv och öppen syn på vad utvecklingsstörning 
kanske är och det är det viktigaste att vi kan bidra till att eleverna 
får ett förändrat tänk kring det här med att vara annorlunda å så. 
Jag tror att, för gruppen kan det vara en positiv grej. Homogena 
grupper är inte svaret på en lyckad klass (G 1). 

 
Att vara annorlunda är inte något som ska spela roll i skolan, men verkligheten ser inte ut så. 
En informant från grundskolan (G 3) menar att det är lätt att uttrycka sig negativt om 
någonting som inte är synliggjort, som är exkluderat eller segregerat. 
 

För gruppen kan det också vara [positivt med inkludering och även 
för individen] man borde ju rimligtvis lära sig att vi är olika och att 
alla inte är lika. Man kanske lär sig lite om hänsynstagande och om 
förståelse. Om man vänder det mot annat [än mot 
utvecklingsstörning], det är lätt att sitta i en klass och ha åsikter 
om invandrare till exempel, om man inte har någon själv i klassen 
(G 3). 

 
Fördelarna är ju att det kan vara skönt för eleven [med en 
utvecklingsstörning] att få tillhöra en större grupp [och för den 
stora gruppen blir det positivt] att man har en utvecklingsstörd elev 
i klassen och det funkar å de är inte så jättekonstigt […] det är ju 
alltid bra med olika sorters människor […] och få umgås och se att 
så konstigt är det inte (G 4).  

 
Informenterna från grundskolan visar i citaten ovan hur det sociala samspelet är den främsta 
vinsten med inkludering. Denna vinning är både för den enskilde eleven med 
funktionsnedsättning och även för den ”stora gruppen”, som ges möjlighet möta individer som 
är avvikande från normen. Även informanterna från särskolan var positiva till vad inkludering 
skulle göra för det sociala samspelet för en elev med en utvecklingsstörning. Några av dem (S 
3, S 4) efterlyste en allt oftare inkludering än vad som sker idag och menade att det skulle ge 
dem mer valmöjligheter av kompisar även på fritiden:  
 

Det är min dröm att mina elever [elever i särskolan] ska få vara 
med och ha ett stort kontaktnät även utanför skolan å att det då 
skulle bestå av blandade kamrater. Dels från särskolan men även 
med kamrater som inte har någon utvecklingsstörning. Så jag tror 
att inkludering vore ett steg i rätt riktning (S 4). 

 
Det sociala samspelet är väldigt viktigt för eleverna men det kan vara svårt att få till ett bra 
socialt samspel om inte de vuxna hjälper till. En informant (S 3) från särskolan framhöll hur 
viktigt det är att lärarna inte bara gömmer sig bakom sin roll utan vågar ta tag i det hela och 
styra gruppen. En lärare kan inte beskriva eleverna i skolan som ”mina” och ”dina” samt 
vägra ta ansvar för de elever som de inte anser vara ”sina”. Informanten från särskolan 
menade att en pedagog ska vara lärare för alla elever och ha ansvar över alla elevers 
välmående och kunskapsutveckling oavsett skolform:  

 
[…]ju tidigare det funkar å göra så desto bättre tror jag att lyckad 
inkludering kommer att hända på ett lyckat sätt (S 3).  
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Citatet ovan belyser tanken om hur inkludering av elever med funktionsnedsättning ska lyckas 
att alla pedagoger då måste arbeta mot samma mål. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att alla informanter i studien var positiva till det sociala 
samspelet mellan elever med och utan utvecklingsstörning. De var överrens om att gruppen 
med elever utan funktionsnedsättning skulle utvecklas av att möta elever som har 
utvecklingsstörning. Däremot såg särskolans pedagoger den största vinsten av inkluderingen 
hos den enskilda eleven med utvecklingsstörning som annars brukar sakna sociala kontakter 
med individer utan funktionsnedsättning. 
 

Sammanfattande analys 
 
Som mina resultat visar så har informanterna olika inställningar till elever med 
utvecklingsstörning. Resultatet visar att informaterna från grundskolan såg eleven med 
utvecklingsstörning som en ”grupp” medan särskolans pedagoger såg eleverna som egna 
individer. Även gällande resultatet hur begreppen integrering, inkludering användes av 
informanterna framkom skillnader mellan särskolan och grundskolans informanter. 
Informanterna från grundskolan använde sig av begreppen inkludering och delaktighet men 
menade egentligen integrering (fysisk eller funktionell integrering), medan särskolans 
pedagoger ansåg att delaktighet krävs för att tala om inkludering och att integrering är ett helt 
annat begrepp. 
 
Resultatet visade även att grundskolans pedagoger hade en negativ inställning till inkludering 
av elever med utvecklingsstörning och de gav olika orsaker för att beskriva denna negativitet, 
exempelvis ekonomiska och organisatoriska. De framhöll dock att eleven med 
utvecklingsstöning inte passar in i mallen, som den främsta orsaken. Särskolans informanter å 
andra sidan var positivt inställda till inkludering av elever med utvecklingsstörning i ordinarie 
grundskola och såg förutom det sociala samspelet som något positivt, även det faktum att 
eleverna med utvecklingsstörning skulle få en kvalitésäkring i sina ämneskunskaper. Det 
senare tog grundskolans pedagoger inte upp, men de ställde sig positiva till vad det sociala 
samspelet skulle kunna generera i för vinning. Denna vinst såg de främst för elever utan 
funktionsnedsättning, som då skulle få möjlighet att möta elever som avviker från normen. 
 
 Enligt det kategoriska perspektivet är det barnet som är bärare av problemet, barnet som är 
avvikande och barnet som måste anpassa sig till det omgivande samhället (Nilholm, 2003). 
Informanterna från grundskolan visar upp ett kompensatoriskt tankesätt då de benämnde 
elever med utvecklingsstörning. De likställde individen med dess funktionsnedsättning vilket 
jag tolkar är ett uttryck för ett kategoriskt perspektiv, där det är eleven som äger problemet 
och inte passar in. De ser även eleverna i särskolan som en grupp dvs. inte som unika 
individer.  Ordval som ”utvecklingsstörd elev” (G 1), ”såna här barn” (G 2), ”såna här elever” 
(G 4), ”särskolegruppen” (G 2), ”förståndshandikappade elever” (G 3), ”Utvecklingsstörd” (G 
1) var frekvent använt av informanterna från grundskolan i intervjuerna.   
 
Informanterna från särskolan benämner enbart en individ med en utvecklingsstörning med 
”eleven” eller ”elever med utvecklingsstörning”. Detta anser jag visar på att de ser eleven som 
en egen individ och att utvecklingsstörningen är deras funktionsnedsättning. Detta tolkar jag 
in under Nilholms kritiska perspektiv. Det kritiska perspektivet bygger på att individen inte är 
sin funktionsnedsättning, utan en individ med ett visst bagage som samhället inte klarar av att 
anpassa sig till (Nilholm 2003). 
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Informanterna från grundskolan ansåg att inkludering är när eleven fysiskt är med i gruppen. 
Hälften av informanterna från grundskolan ansåg att delaktighet är synonymt med ordet 
inkludering, medan den andra häften såg inkludering och delaktighet som två skilda begrepp.   
Med inkludering menade dock alla informanterna från grundskolan begreppet ”integrering”. 
Främst framhålls den  fysiska integreringen, där eleven är närvarande i klassen, men även den 
funktionella integreringen åtsyftas. Även i detta resonemang ser jag en tydlig koppling till det 
kompensatoriska perspektivet, inget förändringsansvar tycks ligga på någon annan än 
individen med utvecklingsstörning. Det är individen som har en funktionsnedsättning och som 
genom fysisk närvaro själv får möjlighet att delta. Det kompensatoriska perspektivet visar hur 
deltagandet i sig är målet och att individen måste anpassa sig. Ansvaret för anpassning ligger 
varken på lärarna eller hos kamraterna utan på den enskilda individen med 
funktionsnedsättning. Till skillnad från grundskolans informanter framhöll alla särskolans 
informanter  att inkludering kräver delaktighet. Två av informanterna visade även på att 
integrering är ett helt fristående ord som de ansåg beskrev den fysiska klassrumsplaceringen 
av en elev med utvecklingsstörning. För att nå delaktighet, menade informanterna att det 
krävs anpassningar i miljön (exempelvis undervisningsmetoder och anpassat material, 
positiva attityder till eleven med utvecklingsstörning, gruppstärkande etc), för att ge eleven 
med utvecklingsstörning störst chans att lyckad bli delaktig. Informanterna från särskolan ger 
uttryck för ett kritiskt perspektiv, där de ser eleven med utvecklingsstöring som en vanlig elev 
där miljön (skolan, lärarna, undervisningen etc.) måste förändras. Det är i miljön som hindren 
för inkludering ligger. 
 
Pedagogerna i grundskolan var överlag negativt inställda till inkludering av elever med 
utvecklingsstörning i ordinarie grundskola. De anförde olika argument för detta: ekonomiska, 
tidsbundna, organisatoriska, rättvisa etc. men påvisade också alltid, trots de övriga 
argumenten, att det var eleven med en utvecklingsstörning som var problemet. Även i detta 
resonemang syns ett kompensatoriskt perspektiv hos grundskolans pedagoger. Informanterna 
från särskolan förhöll sig däremot väldigt positiva till inkludering i klasserna. Dessa 
informanter såg inte hindren utan enbart möjligheterna. De gav uttryck för ett kritiskt 
perspektiv, där det är miljön som måste förändras och anpassas till individernas olikheter. 
Gällande särskolans vara eller icke vara syntes även där en tydlig uppdelning mellan de två 
informantgrupperna. Särskolans pedagoger tyckte det vore positivt och såg möjligheter med 
försvinnandet av särskolan, medan informanterna från grundskolan uttryckte sig väldigt 
kritiska mot detta och menade att det berodde på ekonomi om särskolan skulle försvinna, de 
övriga eleverna skulle få det sämre och eleven som inkluderades skulle inte prioriteras.   
 
Båda informantgrupperna ansåg att inkludering gav möjlighet till socialt samspel. Alla 
informanter i studien såg positivt till det sociala samspelet. Det som däremot skilde sig åt 
mellan särskolans informanter och informanterna från grundskolan var beträffande 
argumenten för detta. Pedagogerna från särskolan menade att inkludering är bra ur en 
personlig utvecklingsaspekt, att eleverna med utvecklingsstörning skulle få ett större 
kontaktnät och möta och utmanas av att vara i en grupp med elever som inte har en 
utvecklingsstörning. Pedagogerna från grundskolan lyfte fram vinsten för den stora gruppen 
att komma i kontakt med elever med en utvecklingsstörning för att på så sätt avdramatisera 
föreställningar och farhågor som finns runt begreppet utvecklingsstörning. Denna fokusering 
på vem som har till gagn av att möta människor som är avvikande speglar även här två olika 
perspektiv.  
 
Informanterna från särskolan intog ett kritiskt perspektiv då de såg en förändringsmöjlighet 
hos omgivningen som ger eleven med utvecklingsstörning chans att delta i andra kontexter på 
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andra premisser. Medan särskolans pedagoger inte såg någon förändring hos den enskilda 
individen som ett måste, uttryckte informanterna från grundskolan däremot att det är den 
enskilda individen med en funktionsnedsättning som är tvungen att förändras för att själv få 
utbyte av det sociala samspelet, vilket visar ett kompensatoriskt perspektiv. Informanterna 
från grundskolan såg dock även möjligheter med det sociala samspelet främst som någonting 
som den stora gruppen skulle få nytta av, vilket de är positiva till. De menar att förståelsen för 
”avvikare” kan öka för den stora gruppen och på så sätt kan de bidra till att avdramatisera 
föreställningar om utvecklingsstörning i samhället. 
 

Diskussion  
 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där bland annat studiens reliabilitet och validitet 
diskuteras. Därefter följer resultatdiskussionen. Resultatdiskussionen inleds med 
syftesbeskrivningen och en kortfattad beskrivning av studiens huvudresultat. Efter det 
kommer tre olika rubriker som bygger på forskningsfrågorna där huvudresultaten kommer att 
diskuteras och belysas med hjälp av litteraturen. 
 

Metoddiskussion  
 
Diskussionen om huruvida intervju som metod ger ett objektivt eller subjektivt resultat är ett 
dilemma som tål att diskuteras. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är intervju en metod som 
ger intervjupersonerna möjlighet att vara aktiva under intervjuerna och även efter 
intervjuerna, vilket enkätundersökningar sällan ger tillfälle till. Vidare menar de att kunskap 
som är ursprungen ur intervjuer äger en objektivitet och inte per automatik ska ses som 
subjektiv. Jag, likt Kvale & Brinkmann (Ibid.), anser att objektiviteten egentligen i första hand 
är en etisk aspekt snarare än en metodologisk. Jag har i denna uppsats tillämpat ett sätt för att 
nå ett så objektivt resultat som möjligt. Jag har varit lyhörd under intervjutillfällena och 
bejakat olikheter som framkommit. Det är den etiska aspekten som bidrar till ökad 
objektivitet. Jag har även efter transkriberingarna slutförts låtit intervjupersonerna läsa 
igenom dem. Detta för att de ska ges möjlighet till insyn och möjlighet till att förtydliga eller 
förändra sina utsagor. Inga förändringar från den första transkriberingen har skett, utan 
intervjupersonerna uttryckte att det var nöjda med sin framställning även på print, därför anser 
jag att jag lyckats nå ett objektiv resultat i denna studie. I den egna tolkningen dvs. analysen 
av dessa intervjuer har jag låtit resultaten ”visa” vägen istället för att själv letat mening i 
intervjuerna som egentligen inte finns.  
 
För att kunna få ett mer säkert resultat, att kunna få en högre reliabilitet, tror jag att det skulle 
behövas ett större antal intervjupersoner. Däremot tror jag att resultatet som givits i denna 
uppsats är en bra fingervisning om hur olika attityder kring inkludering av särskolans elever i 
grundskolan avspeglas hos olika lärarkategorier. Det finns en risk att reliabiliteten blir lägre 
om man har otydliga frågor, eller frågor som ställs på olika sätt. Detta kan leda till olika svar 
på grund av formulering och bristande intervjuteknik (Ibid.). Inför intervjuerna till denna 
uppsats gjordes en intervjuguide med olika teman samt med underfrågor till varje tema. Flera 
av frågorna gick in i varandra och omformuleringar under intervjuernas gång blev nödvändigt. 
Detta kan ha bidragit till att informanterna svarade på ett sätt som de inte skulle ha gjort 
annars. Det är svårt att veta hur svaren skulle ha blivit om en än tydligare struktur funnits. 
Detta ser jag som något som sänker tillförlitligheten i resultatet. Pilotstudien som 
genomfördes, innan själva intervjuerna, skulle ha gjorts än mer omfattande. Även 
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transkribering av pilotstudien hade gjort det lättare att se informationen som varje fråga 
genererade i och reliabiliteten skulle ha ökat. Detta till trots anser jag, likt Kvale & 
Brinkmann (Ibid.), att det är viktigt att söka en så hög reliabilitet som möjligt, men inte på 
bekostnad av kreativiteten och improvisationsmöjligheterna som ges i ett intervjutillfälle.  
Validiteten hos kunskap beskrivs i kvalitativ forskning som hur metoden undersöker det som 
den ska undersöka. Tre olika kriterier lyfts upp, som var och en har genomslagskraft inom 
olika vetenskaper. Korrespondenskriteriet där utsagorna och verkligheten ska stämma 
överrens med varandra (observation), koherenskriteriet som fokuserar på motsägelsefriheten 
hos en utsaga och det som är logiskt (samtal). Samt det sista kriteriet pragmatiska kriteriet 
som innebär att utsagans trovärdighet testas mot hur det blir (interaktion). Alla dessa kriterier 
lyfts fram som delar av helheten för att nå ett giltigt forskningsresultat (Ibid.).  
 
Intervju som metod var ett naturligt val för denna uppsats, men för att få ett resultat med 
högre validitet tror jag, likt Kvale & Brinkmanns (Ibid.) resonemang ovan med de tre olika 
kriterierna, att det behövs andra delar också.  I denna studie skulle observation kunna vara ett 
naturligt steg för att se hur pedagogernas egna utsaga under intervjutillfället stämde överrens 
med verkligheten ute i klassrummen. Ett annat sätt för att säkerställa resultatets giltighet 
skulle vara att man gjorde en triangulering, dvs. jämförde utsagor från såväl pedagoger som 
elever och föräldrar för att nå olika aspekter på samma fenomen. Jag tror att det lätt för en 
intervjuperson att svara det som den tror är ”politiskt korrekt” istället för att verkligen få fram 
det som man verkligen tycker, tänker eller gör. Personen kan prata och berätta om ett fenomen 
i olika situationer och själv filtrera bort saker som kan vara stötande eller opassande enligt 
vederbörande, medan om man får observera samma fenomen i den naturliga miljön så skulle 
dessa bortfiltreringar upptäckas. Visserligen tror jag inte att det finns någon metod som är 
heltäckande, då det alltid är fråga om individer som har sina egna filter. Men däremot tror jag 
att man kan styrka en utsaga om man jämför den med resultat från andra 
undersökningsmetoder än just intervju. ”En bild säger mer än tusen ord” och ”ett barn gör inte 
som du säger utan som du gör” är två kända uttryck som passar sig här. Kvale & Brinkmann 
(Ibid.) beskriver det som pragmatisk validitet. 
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det är en för liten studie för att säga att resultatet är 
generaliserbart. Däremot tror jag att tillförlitligheten är så pass hög att resultaten ger en 
fingervisning om hur pedagoger känner inför elever med utvecklingsstörning och om 
inkludering av dessa elever. Då syftet var att få reda på pedagogernas tankar och 
föreställningar blev intervju den metod som lämpade sig bäst för att nå den typen av kunskap. 
Däremot för att nå ett än mer tillförlitligt resultat anser jag att studien bör utökas med fler 
informanter spridda över landet. Ytterligare någon metod exempelvis observation eller 
intervjuer med andra aktörer, skulle ge möjlighet till ökad giltighet hos forskningsresultatet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Mitt syfte var att beskriva, analysera och förstå pedagogers attityder till inkludering av elever 
med utvecklingsstörning i år 6-9, samt att undersöka och analysera vilka möjligheter och 
hinder som pedagogerna anser finns för att skapa inkludering och delaktighet i grundskolan.  
 
Resultatet visar att informanterna från grundskolan uppvisar ett tydligt kompensatoriskt 
perspektiv både begreppsdefinitionsmässigt och attitydmässigt gentemot elever med en 
utvecklingsstörning samt gentemot inkludering. Det är eleven med en utvecklingsstörning 
som inte passar in i mallen och måste förändras eller plockas bort från ”den normala gruppen” 
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medan informanterna från särskolan har ett genomgående kritiskt perspektiv. De ser eleven 
med utvecklingsstörning som en individ som kräver att miljön runtomkring förändras. Det är 
upp till lärarna själva, med rätt kunskap, att möta eleven där den befinner sig. Jag tror att det 
är detta som blir det svåra, okunskapen hos lärarna att undervisa elever utanför mallen och 
anpassa material till elever med lägre kunskapsnivåer än vad de är vana att möta. Resultatet 
visar även att informanterna från grundsärskolan genomgående intog ett kritiskt perspektiv 
där det är miljön som måste förändras och ses över för att anpassas till individuella skillnader 
som elever med utvecklingsstörning har behov av.  

Föreställningar om och attityder till elever med utvecklingsstörning 
Forskning kring inkluderingsattityder visar på ett samband som rör den individuella arten av 
funktionsnedsättningen så väl som den ordinarie klassammansättningen. Det finns ett 
samband mellan lärares motstånd till inkludering av elev med utvecklingsstörning i ordinarie 
klass och svårighetsgraden av utvecklingsstörningen. Ju mildare utvecklingsstörningen är 
desto lättare är det att acceptera en inkludering av eleven. Forskning visar på att en negativ 
attityden till stor del beror på att läraren har för många elever i den ordinarie klassen och är 
överbelastad redan innan en elev med en utvecklingsstörning kommer in i klassrummet. Ju 
färre elever en lärare har i klassrummet desto mer ökar mottagligheten för positiva 
inkluderingstankegångar (Alquraini, 2012; Memisevic & Hodzic, 2011). Resultatet i denna 
studie visar dessa tendenser. Informanterna från grundskolan (G 1-4) såg det negativt med 
stora klasser och att de inte då skulle hinna med den resurskrävande individ som eleven med 
en utvecklingsstörning ansågs vara. De uttalade sig ingenting om skillnaden som finns mellan 
särskolans elever, utan de talade om särskolans elever som en enhet.  
 
Attityden till elever med utvecklingsstörning sitter i vilket synsätt som pedagogerna har 
anammat. Har man ett visst synsätt så talar man om att eleven är sin funktionsnedsättning, 
dvs. en utvecklingsstörd elev. Medan det även finns andra synsätt som ser individen som en 
egen person och funktionsnedsättningen som något som kan kompenseras bort och avhjälpas 
med rätt redskap (Ineland et al., 2009).  I denna studie hade informanterna från grundskolan 
ett perspektiv som med Nilholms (2003) begrepp skulle beskrivas som kompensatoriskt. De 
talade om eleverna som sitt funktionshinder, de talade om utvecklingsstörda elever. Eleverna 
var inga individer utan sågs som en grupp. Liksom Ineland et al. (2009) påvisat, styrker även 
resultatet i min studie att det finns ytterligare synsätt som pedagoger kan förhålla sig till 
elever med utvecklingsstörning. Hos informanterna från särskolan återfinns ett perspektiv som 
respekterar eleven som en egen individ, vilket med Nilholms (2003) begrepp skulle definieras 
som det kritiska perspektivet. Resultatet i min studie visar att informanterna särskolan såg 
olika elever och att alla elever är individer med olika behov. De ansåg att det var viktigt att 
lära eleverna själva att kompensera sina hinder, men de såg inte eleven som sin 
funktionsnedsättning.  
 

Föreställningar om och attityder till inkludering av elever med utvecklingsstörning 
Studien visar att informanterna från grundskolan hade negativa inställningar till inkludering 
av elever med utvecklingsstörning. De lyfte fram flera argument som visar denna negativa 
inställning. Informanterna (G 1-4) menade att eleven med utvecklingsstörning inte skulle 
kunna tillägna sig kunskap i samma tempo som de övriga i grundskolans klasser. De såg det 
inte som deras uppgift att anpassa exempelvis tempot, uppgifter eller material för att skapa 
bättre förutsättningar för inkludering av elever med utvecklingsstörning. Den negativa 
inställningen till inkludering beror på okunskap om utvecklingsstörning och hur lärare ska 
hantera och anpassa undervisningen för att skapa de bästa förutsättningar för eleven. Studien 



 

 35 

visar även på att negativiteten beror på tidsbrist från lärarnas sida. De hade varken kunskap 
om hur de skulle anpassa undervisningen, vilket skapar rädsla, eller tid för att att planera för 
en elev med utvecklingsstörning ska kunna vara med i grundskoleklasserna. Cagran och 
Smidt (2011) visar hur lärare är mer positiva till inkludering av elever med 
utvecklingsstörning i klassrummet, då de eleverna inte stör den ordinarie undervisningen. 
Resultatet i denna studie motsätter sig det, då grundskolans pedagoger tydligt uttryckt 
negativa attityder till inkludering. 
 
För att möjliggöra en inkluderande verksamhet där skollagens humanistiska värderingar 
respekteras är det av stor vikt att pedagogers olika föreställningar och rädslor som bidrar till 
negativa inkluderingstankar lyfts fram. Jag tror att den negativa attityd som informanterna i 
grundskolan visar gentemot inkluderingen av elever med en utvecklingsstörning, grundar sig i 
okunskap och rädsla för det okända. Dock är denna okunskap ett sätt för de som tillhör 
majoriteten, de ”normala”, att öppet och accepterat diskriminera minoriteten som finns hos 
individer med utvecklingsstörning. Paralleller kan i detta fall dras till motstånd mot blandning 
av människor med olika etniciteter, rasismen. Forskningen visar hur rädsla för det okända är 
grogrunden för attityd och att det är ett djupt rotat samhällsproblem. Där det på grund av 
tankar om människogruppers olika värden, finns en acceptans att öppet diskriminera och 
exkludera de grupper av människor som har sämre status (SOU, 2005:41). Studien visar att 
informanterna i grundskolan öppet väljer att exkludera eleverna med utvecklingsstörning 
genom den negativa attityden till inkludering. Denna attityd skapar ett avstånd till 
normaliseringsprincipen som värnar efter lika villkor och rättigheter för individer med 
funktionsnedsättning (Tideman, 2000). Informanterna från särskolan är däremot positiva till 
inkluderingstankarna och ser möjligheterna. De tillämpar normaliseringsprincipen och ser alla 
elever som lika mycket värda.  
 
Forskningen visar på talet om ”en skola för alla” (Hjörne & Säljö, 2008). Enligt läroplanen 
ska skolan hjälpa eleverna att utvecklas så långt det är möjligt, utifrån sina egna 
förutsättningar (Lgr 11; Lgrsä 11). Szönyi (2005) kommer i sin forskning fram till att den så 
kallade nya generationen av elever i särskolan fortfarande enbart handlar om förvaring. De 
kunskaperna och förmågor som eleverna läser mot utmanas inte i motsvarande grad med 
stigande ålder, utan stagnation inträffar. Eleverna har blandade känslor till särskolan som 
skolform, de trivs med mer resurser och mer hjälp men de vill inte vara annorlunda. Jag, likt  
Szönyi (Ibid.) ser ett dilemma med att det finns två olika skolformer. Så länge särskolan 
består tror jag att exkludering kommer att sker per automatik. Jag ser istället en möjlighet med 
en enda skolform, grundskolan. En förutsättning är dock att anpassningar görs efter varje 
individuell nivå, i enlighet med skollagen och läroplanen. Denna studie visar dock hur 
pedagogerna i grundskolan inte har tid eller kunskap att anpassa undervisningen till elever 
med utvecklingsstörning. Pedagogerna känner inte att elever med utvecklingsstörning är deras 
ansvar, vilket bidrar till den negativa inställningen till inkludering av dessa elever. Pedagogers 
attityder till inkludering av elever med en utvecklingsstörning tror jag skulle bli mer naturlig 
om det inte fanns två olika skolformer. Detta resonemang stöds av Memisevic & Hodzic 
(2011) som i sin undersökning kommer fram till att ju mer bekanta och vana pedagoger var att 
möta och undervisa elever med en utvecklingsstörning desto mer positiv attityd hade de 
gentemot elever med utvecklingsstörning. Detta kommer även Alquraini (2012) fram till, att 
förförståelse och tidigare bekantskap med individer med utvecklingsstörning bidrar till en mer 
positiv attityd gentemot dem. Det som är intressant med Alqurainis studie, som helt motsäger 
resultatet i denna studie, är att de ”vanliga” lärarna var mer positiva till att elever med en 
utvecklingsstörning skulle inkluderas i ordinarie grundskola än vad speciallärare, som tidigare 
undervisat elever med utvecklingsstörning, var. Jag tror, likt Alquraini (Ibid.), att det har att 
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göra med att speciallärarna har många negativa erfarenheter av inkludering av elever med en 
utvecklingsstörning och det blir av omvårdnad för eleven i svårighet naturligt att motsätta sig 
inkludering som kan upplevas skadlig för eleven med utvecklingsstörning.   
 

Möjligheter och hinder för inkludering av elever med utvecklingsstörning 
Pedagogerna från särskolan (S 1-4) såg nästan bara möjligheter med inkludering. De menade 
att särskolan som skolform kunde vara begränsande för eleverna med utvecklingsstörning och 
att de i större grad skulle kunna känna sig delaktiga om det enbart fanns en skolform. Hindren 
för inkludering och delaktighet såg de främst i grundskolepedagogernas attityd och inställning 
till heterogena klasser och att de bygger på rädsla och okunskap. Detta resonemang om rädsla 
för det avvikande på grund av okunskap återfinns i forskningen (SOU, 2005:41).  
 
Informanterna från grundskolan (G 1-4) såg främst hinder och de möjligheter som de såg med 
inkluderingen var den sociala aspekten. De ansåg att de stora grupperna av elever som 
saknade funktionsnedsättning skulle bli mer medvetna om människors olikheter och på så sätt 
bli mer ödmjuka och empatiska. De hinder som lyfts fram under studien är av ekonomisk art 
och kopplat till stress och tidsbrist. Informanterna i grundskolan uttryckte även en rädsla för 
att inte klara av att möta eleverna med en utvecklingsstörning på grund av att de inte har 
tillräckliga kunskaper om eleven och funktionsnedsättningen. Likt resultatet av denna studie 
visar även Memisevic och Hodzics (2011) studie rädslan för det avvikande och avsaknad av 
kunskap att möta dessa elever med utvecklingsstörning i grundskolan. 
 
Det finns olika begrepp för att visa hur man sammanför individer med eller utan 
funktionsnedsättning. Den vanligaste typen av att sammanföra två olika grupper av människor 
är att man fysiskt integrerade dem. De befinner sig i samma lokaler, på samma skola, 
använder samma matsal etc. men de har inget socialt utbyte av varandra. 
Integreringsbegreppet har i skolan och i samhället successivt bytts ut mot 
inkluderingsbegreppet, då de inte passar in i värdegrunden som skolan vilar på att särskilja två 
grupper på det sättet (Ineland et al., 2009; Molin 2004). Teoretiskt sett är det skillnad mellan 
att vara integrerad och att vara inkluderat. Forskning visar att det ute i praktiken inte spelar 
någon roll om vilket ord som man använder av dessa två utan att den tänka betydelsen för 
inkludering har uteblivit och har istället blivit ett synonymt ord med integrering. Ett nytt 
begrepp har dock införts för att komma åt den sociala aspekten och det sociala utbytet mellan 
olika människor som skollagen (SFS 2010:800) och styrdokument (UNESCO, 1994; Lgr 11; 
Lgrsä 11) menar på. Detta begrepp kallas delaktighetsbegreppet och visar på att individen 
med funktionsnedsättning både fysiskt och psykiskt ska känna sig som en del av en helhet, 
individen ska känna sig betydelsefull och känna att den har en möjlighet att påverka sin 
situation (Ineland et al., 2009; Molin, 2004). Resultatet i denna studie visar hur inkludering 
och integreringsbegreppet av grundskolans informanter (G 1-4) används som synonymer till 
varandra. Informanterna själv är inte medvetna om att de använder sig av det. De använder sig 
av inkluderingsbegreppet när de uttalar sig, men själva uttalanden visar att de egentligen talar 
om integrering. Denna förväxling och felanvändning av orden integrering och inkludering 
visar forskningen är ett vanligt hänt (Ineland et al., 2009; Nilholm, 2006). Informanterna från 
grundskolan menade att en elev som är fysiskt närvarande i klassrummet således är 
inkluderad, även fast den inte pratar eller interagerar med de övriga eleverna, medan 
informanterna från särskolan (S 1-4) har anammat delaktighetsbegreppet för att förklara 
inkludering. Informanterna från särskolan ansåg att individen är inkluderad om den känner sig 
delaktig. Andersson (2011) visar hur en elev med en utvecklingsstörning ibland kände sig 
delaktig medan den i andra situationer kände sig utanför. Även Szönyi (2005) lyfter fram 
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delaktighetsbegreppet som centralt för elever med en utvecklingsstörning, att de väljer att inte 
tillhöra särskolan på grund av att de då inte ges möjlighet att inkluderas och känna delaktighet 
tillsammans med elever utan funktionsnedsättning.   
 
Denna studie fokuserar dock inte elevernas upplevelser av delaktighetskänslan som följer med 
inkludering utan det är lärares upplevelser och erfarenheter som är i fokus. Det går dock att 
utläsa ut det kompensatoriska perspektivet som informanterna från grundskolan (G 1-4) 
genomgående har gett uttryck för, hur delaktighetskänslan hos eleverna med en 
utvecklingsstörning måste utebli då informanterna från grundskolan inte menar inkludering 
med delaktighetsaspekten. De menar fysisk integrering när de talar om inkludering. 
Särskolans lärare har ett kritiskt perspektiv och ser, likt Szönyi (Ibid.) och Andersson (2011) 
delaktighet som ett måste för att nå inkludering. 
 
Skollagen (SFS 2010:800) är tydlig i framskrivandet av varje människas unika värde och 
vikten av att lära sig känna empati och gemenskap med alla människor. Även läroplanen (Lgr 
11) skriver tydligt fram de mänskiga rättigheterna och humanistiska värderingar som skolan 
och samhället ska vila på. Resultatet i denna uppsats visar hur pedagogerna i grundskolan 
hade ett kompensatoriskt perspektiv som inte är kompatibelt med tillvaratagandet av olikheter 
hos individer. Inte heller är det perspektivet kompatibelt med icke-diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning, som förespråkas av styrdokumenten. 
På grund av att dessa informanter (G 1-4) ser eleven med en funktionsnedsättning som 
problemet så ges inte de rätta förutsättningarna som behövs för att eleven ska lyckas. 
Informanterna från grundskolan hade låga förväntningar på att inkludering skulle lyckas och 
motsätter sig därför den. Forskning visar på att förväntningar spelar en stor roll för utfallet. 
Finns det positiva förväntningar på en elev eller en viss elevgrupp så kommer de att lyckas 
bättre, än om dessa var förknippade med negativa förväntningar (Andersson, 2011; Hougaard 
2004). Jag tror att förväntningarna blir ett stort hinder för att lyckas med att skapa en 
fungerande inkludering. Om inte pedagogerna har en positiv föreställning till inkludering och 
delaktighet och själva förmedlar vikten av det till eleverna tror jag att det kommer bli svårt att 
förändra ett tankesätt. Detta oavsett om man får tillgång till mer pengar, mer resurser och 
mindre klasser. Informanterna från särskolan (S 1-4) framhöll pedagogerna från grundskolans 
negativa attityd som den främsta anledningen till rädslan över att inkludering inte skulle 
fungera, vilket även får stöd av Alquraini (2012).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att attityderna till inkludering av elever med 
utvecklingsstörning i ordinarie grundskola ses som någonting negativt hos pedagogerna i 
grundskolan. Särskolans pedagoger ser däremot möjligheter och är positiva till inkludering. 
Jag tror att de insikter som denna studie givit  kan användas för att lyckas nå en inkluderande 
skola för alla elever. Jag tror att förändring kan ske i en positiv riktning, då de attityder och 
föreställningar grundskolans pedagoger givit uttryck för i denna studie inte är statiska och 
oföränderliga.  För att förändring ska ske måste man öppna upp för insyn av problemet som 
föreligger och både utvärdera verksamheten och aktivt motverka negativa tendenser och 
attityder till inkludering av elever med utvecklingsstörning.  De insikter som denna studie 
bidrar med tror jag kan ge ökade möjligheter för elever med utvecklingsstörning att inkluderas 
i ordinarie grundskola, om pedagogers attityder och farhågor för det okända lyfts upp och 
bearbetas.  

Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att se hur lärare i framtidens skola kommer att förhålla sig till inkludering 
och hur länge ”särskolan” kommer att behållas i en egen skolform. En intressant 



 

 38 

fortsättningsstudie som fångat mitt intresse vid genomförandet av denna studie är att göra 
jämförelser hur lärare på andra stadium än år 6-9 ser på elever med utvecklingsstörning och 
på inkludering av dessa elever. Kan det vara så att det är lättare att inkludera elever med 
utvecklingsstörning lägre ner i åldrarna? Ytterligare studier med liknande syfte vore bra att 
genomföra. Ska skolan arbeta med inkludering som mål är det viktigt att arbeta förebyggande 
vad gäller negativa attityder och föreställningar om elever med utvecklingsstörning.
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
(Understrukna frågor ställs till pedagoger inom grundsärskolan, kursiverade frågor ställs 
enbart till pedagoger i ordinarie grundskolan, resterande frågor ställs till alla informanter). 
 
*Läsa upp syftet och frågeställningarna 
 
Allmänna frågor  
*Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken utbildning har du?  
*Varför valde du att bli lärare? 
*Vilken kunskap har du om utvecklingsstörning?  
*Varför valde du att undervisa elever i särskolan? Vilken kompetens har du för att få 
undervisa i särskolan? 
*Vad är kunskap för dig, hur tillägnas kunskap hos barnet?  
 
Utvecklingsstörning 
*Vad innebär det att en elev har en utvecklingsstörning? För eleven själv i klassen 
(exempelvis svårigheter att förstå, konkret tänkande, svårigheter att förstå socialt samspel, bli 
betraktad som annorlunda etc.) 
*Vad innebär det för läraren att en elev i klassen har en utvecklingsstörning?   
*Berätta om dina tankar om elever med utvecklingsstörning, kan du föreställa dig hur det kan 
vara?  
*Vad bör man tänka på när man planerar och organiserar undervisningen för en elev med 
utvecklingsstörning? (Erfarenheter, uppfattningar och föreställningar.) 
*Om särskolan skulle försvinna och bli en del av den ordinarie skolan, vilka tankar har du 
kring det? Fördelar/nackdelar? 
 
Inkludering och delaktighet (och samspel) 
*Vad är inkludering och delaktighet för dig? 
*Vilka fördelar och nackdelar ser du med inkluderande undervisning? 
*Vilka hinder respektive möjligheter ser du för att skapa en inkluderande lärmiljö i 
grundskolan?  
*Vad anser du om inkludering av en elev med utvecklingsstörning i ordinarie grundskolan?  
*Hur kan man på bästa möjliga sätt skapa en inkluderande miljö för en elev med 
utvecklingsstörning i den ordinarie grundskolan?  
*Vilka hinder och möjligheter för det sociala samspelet finns för elever med en 
utvecklingsstörning som inkluderas i den ordinarie grundskolan?  
 
*Till höstterminens start kommer det i ditt ämne att börja en flicka som går i särskolan. Hon 
kommer enbart att läsa vissa ämnen i den vanliga grundskolan. Vad har du för tankar kring 
det? (möjligheter, hinder etc.) 
 
*En av eleverna i din klass i särskolan ska läsa några ämnen i grundskolan. Vad har du för 
tankar kring det? (möjligheter, hinder etc.) 



 

   

Bilaga 2 - Informationsbrev 
 
Hejsan! Mitt namn är Linn Dahlbäck och jag läser sista terminen på 
specialpedagogprogrammet och skriver en D-uppsats på Umeå Universitet inom 
specialpedagogik.  
 
Mitt syfte med uppsatsen är att  beskriva, analysera och förstå pedagogers föreställningar om 
och attityder till elever med utvecklingsstörning samt till inkludering av elever med 
utvecklingsstörning till grundskolans år sex till nio. Då min studien baseras på intervjuer med 
pedagoger i grund- och grundsärskolan är jag därför ute efter att se om någon av er vill delta i 
denna studie som mina informanter. 
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 
Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, så ingen som läser uppsatsen kommer att 
veta vilken skola, kommun eller vilka pedagoger det rör sig om. Allt datainsamlat material 
kommer sedan att förstöras efter godkänd kurs. 
 
Har ni frågor eller funderingar kan ni ringa eller kontakta mig via mail. Maila tillbaka till mig 
om ni vill delta i studien så bokar jag in intervjuerna med er. Tack för att ni tog er tid att läsa 
detta brev.  
 
Vänligen 
Linn Dahlbäck 
Mail: XXXX 
Telefon: XXXX 
 
 



 

   

Bilaga 3 – Analysmodell 
 
Denna analysmodell bygger på Nilholms två perspektiv, det kategoriska perspektivet och det 
kritiska perspektivet, samt på olika teman som utkristalliserats under intervjuerna. Läs under 
rubriken ”Teoretiskt ramverk” (s.15) för att få en fördjupad information om vad de två 
perspektiven innebär. 
 
 

Kategoriskt perspektiv Kritiskt perspektiv Forskningsfrågor 
 
 IP (G/S) citat IP (G/S) citat 

Hur pedagoger ”talar” 
om elever med 
utvecklingsstörning. 

Vilka begrepp 
används? 

    
 
 
 
 

Hur definieras 
begreppen?  

    
 
 
 
 

Inställning till 
inkludering och 
delaktighet 

Negativ/positiv? 
Motivering. 

    
 
 
 
 

Möjligheter/hinder för 
inkludering? 

Det sociala 
samspelet? 
 
Vilka fler? 

    
 
 
 
 

  
 
Steg 1 – Forskningsfrågorna markerades i transkriberingarna. 
Steg 2 – De olika svaren fördes in i analysmallen.  Forskningsfrågorna fördes in i de olika 
perspektiven i analysmallen.  Citat från transkriberingarna fördes in i analysmallen från 
informanterna G 1-4, S 1-4. 
Steg 3 – Jämförelse av svaren i analysmallen. Finns det några mönster/samband? 


