
Student 

Ht 2013 

Examensarbete, 30 hp 

 

 

Lärares syn på inkludering i 
grundskolans tidigare år 

Stina Malmberg 
 

 

 

 





 

Abstract 

 
This study has examined how teachers in primary education with experience of inclusion look on 

inclusive education. The study was based on the concept of inclusion and how it is made possible in 

primary school. The study was conducted using semi-structured qualitative life-world interviews 

with three teachers in primary education with included pupils with learning disabilities in their class. 

The results show the complexity of having a pupil with learning disabilities in class. To interpret, 

follow and then assess under two syllabuses are seen as difficult. That even to know how teaching 

should be designed according to the special school curriculum, is seen as a challenge. Teachers agree 

on the need for support, help and adaptation in the form of trained assistant, a financial position that 

allows material purchasing, and that their special educational knowledge needs to be deepened. It 

highlighted a shortage of special education teachers and teachers do not show clearly which special 

educational perspective they assume in their teaching, as they may be situation-bound. 
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1. Inledning 

Alla barns tillgång till en god skolmiljö med hög måluppfyllelse är något som idag 

ständigt debatteras i media, bland politiker och verksamma pedagoger. I läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framhålls att ”Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011:8). 

 

Lärares förmåga att utifrån varje elevs förutsättningar skapa lärande är en svår uppgift 

och något som kräver stor eftertanke. Dagens skolundervisning har en 

inkluderingssträvan, vilket innebär att elever oavsett behov eller förutsättningar ska 

undervisas tillsammans. Farrell (2004) tar upp att man före 1990-talet främst använde 

ordet ”integration” som innebär att elever i behov av särskilt stöd befinner sig i samma 

klassrum som sina klasskamrater, utan fokus på undervisningens kvalité. Ordet 

”inclusion” har efterträtt integration och har blivit ett sätt att beskriva att även elever i 

behov av särskilt stöd bör vara fullvärdiga medlemmar av klassen och aktivt delta i 

gruppen. Farrell (2004)  menar vidare att om lärare ser elever som resurser för varandra 

och låter alla elever få vara aktivt deltagande, blir alla elever fullvärdiga medlemmar av 

klassen, vilket gynnar inkludering.  

 

Idag kan föräldrar/vårdnadshavare till barn som har rätt till att gå i särskola välja om 

deras barn ska få sin undervisning i särskolan eller i grundskolan. Detta anser jag ställer 

stora krav på att den specialpedagogiska kunskapen finns väl förankrad i den 

verksamhet som ska arbeta för att främja arbetet mot ” en skola för alla”. Hwang och 

Evans (2011) belyser det glapp som finns mellan att lärare är positivt inställda till 

inkludering samtidigt som det finns en ovilja att i praktiken ha elever med 

funktionshinder i sina klassrum. Lärares uppfattningar om inkludering har bland annat 

att göra med deras kön, ålder, hur ofta de träffar eleverna samt vilket stöd de får för att 

anpassa undervisingen. Vidare tar Hwang och Evans (2011) upp att det internationellt är 

många lärare som är osäkra på sin egen kunskap hur man i klassrummet kan tillgodose 

alla elever. Människor i skolan med mer specialpedagogisk kompetens, som till 

exempel speciallärare, står inför den utmaningen att bryta ner barriärer mellan olika 

yrkesverksamma i skolan och arbeta mot att främja samarbete mellan skolans personer 

och underhålla positiva attityder till att inkludera personer med funktionshinder.  

 

Eftersom jag själv har arbetat både i särskolans och grundskolans verksamheter, 

intresserar det mig att närmare studera hur lärare i grundskolans tidigare år med 

erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning av särskoleelever. Som 

blivande speciallärare med inriktningen svenska, väljer jag att ha mitt fokus på ämnet 

svenska samt vilket specialpedagogiskt stöd som behövs i det inkluderade arbetet. Jag 

kommer även att titta närmare på lärares specialpedagogiska perspektiv gällande deras 

undervisning. 
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1.1 Centrala begrepp 

Några centrala begrepp som används i studien är: utvecklingsstörning, särskola, En 

skola för alla, inkludering och individintegrering samt specialpedagogiskt stöd. 

Rapporten är tänkt att läsas och förstås av personer som är insatta i ämnet men även av 

pedagoger som ännu inte blivit bekanta med individintegrerade elever som följer 

särskolans läroplan i grundskolans verksamhet. 

1.1.1 Utvecklingsstörning 

Det dominerande funktionshindret för personer som är inskrivna i särskolan är 

utvecklingsstörning. Sonnander och Emanuelsson (1990) definierar utvecklingsstörning 

på tre olika sätt: socialt, psykologiskt och administrativt. Den sociala definitionen 

innebär att personen som på grund av sitt funktionshinder inte klarar av alla de krav som 

samhället ställer har utvecklingsstörning. Eftersom kraven ändras över tid och är 

obeständiga så är det den sociala omgivningen som bestämmer vem som ska tillhöra 

gruppen utvecklingsstörda. Om man ser från den psykologiska synen på 

utvecklingsstörning så är den en nedsatt intellektuell förmåga, personen har en låg 

utvecklingsnivå som kan mätas med intelligenstest. Personer med en intelligenskvot 

(IQ) som ligger under 70, två standardavvikelser från medelvärdet, ses som 

utvecklingsstörda. Definitionen ur den administrativa synvinkeln innebär att personer 

med nedsättning i sina begåvningsmässiga funktioner, kan bli i behov av särskilt stöd 

eller särskild undervisning. Personer som på grund av sina intellektuella funktionshinder 

har hjälpbehov och som genom speciell lagstiftning eller undervisning får insatser i 

särskola, är personer med utvecklingsstörning. Vid bedömning av den intellektuella 

förmågan ska de sociala, psykologiska och de pedagogiska faktorerna sammanvägas. 

Det är myndigheterna som beslutar vem som är utvecklingsstörd enligt denna definition. 

 

Tideman (2000) tar upp att det även finns ett komplement till de definitioner som anges 

ovan, nämligen den medicinska definitionen. Denna definition utgår från en individs 

biologiska och medicinska avvikelser som t.ex. kromosomrubbningar. Vidare nämner 

han att utvecklingsstörning är ett samlingsbegrepp för intellektuella funktoner som är 

nedsatta före 16 års ålder. Orsaker till utvecklingsstörning kan bland annat vara virus 

och understimulering, hjärnskador före, under eller efter förlossning, genmutationer 

mm. Det gemensamma för utvecklingsstörning är dock att personerna har en hämmad 

intellektuell utveckling. 

 

Skolverket (2013) beskriver att det i Sverige är en pedagogisk, psykologisk, medicinsk 

och social bedömning av en elev som ska ligga till grund för om ett barn kan tas emot i 

grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. De personer som genomför de olika delarna i 

utredningen skall ha adekvat utbildning så att bedömningarna blir av god kvalitet.  

1.1.2 Särskola 

Persson (2009) redogör i samstämmighet med vad Skollagen tar upp för vad som är 

tänkt med skolformen särskola. Särskola är den skolform som är till för elever som på 

grund av utvecklingsstörning bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål. Den 
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obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan hör till särskolan (a.a.). Skollagen tar 

även upp att personer med utvecklingsstörning innefattar dem som har en 

utvecklingsstörning men även de personer som fått en betydande eller bestående 

hjärnskada på grund av kroppslig sjukdom eller yttre våld.  

 

Undervisningen i särskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

Skolverket (2013) har nyligen utfärdat nya allmänna råd, Mottagande i grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan, framtagna efter samråd med Socialstyrelsen, Skolinspektionen 

samt Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta har dels på skett på grund av att 

lagstiftningen har ändrats samt att det i olika utredningar framkommit att mottagandet i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan behöver förbättras. Från och med den 1 juli 

2011 har elever med autism utan utvecklingsstörning eller hjärnskada inte rätt att gå i 

grundsärskolan eller påbörja gymnasiesärskolan. Dessa elever, som tidigare hade rätt att 

vara inskrivna i särskolan, ska istället mottas i grund- och gymnasieskolan (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2011). 

 

För att kunna fatta ett beslut om att en elev har rätt till grundsärskola eller 

gymnasiesärskola krävs ett noggrant förarbete med utredningar som resulterar i ett 

tydligt beslut. Det är av stor vikt att rätt beslut fattas då det annars kan få förödande 

konsekvenser för eleven. En förutsättning för att ett barn ska kunna bli mottagen i 

särskolan är även att elevens vårdnadshavare ger sitt medgivande, om inte särskilda skäl 

föreligger (Skolverket, 2013). 

 

Elevunderlaget i särskolan har under många år ökat och inte stått i proportion till det 

ökande elevantalet i grundskolan och kan heller inte relateras till en ökning av barn med 

intellektuella funktionshinder. Läsåret 2009/2010 har dock ett trendbrott skett då 

elevantalet i särskolan minskat enligt Skolverkets statistik. Skolinspektionen (2011) 

menar att barn som befunnit sig i gränslandet mellan särskola och grundskola under 

flertalet år, har stått för en del av ökningen till särskolan. Dessa elever, menar 

Skolinspektionen, kan ha tagits emot i särskolan då grundskolan inte satt in adekvata 

insatser. Om detta skulle ha gjorts hade dessa barn i gränslandet troligast kunnat följa 

grundskolans kunskapsmål. Barn med koncentrationssvårigheter och dyslexi kan vara 

sådana elevgrupper som på grund av bristfällig utredning kan ha blivit felplacerade i 

särskolan (a.a.). 

 

Genom åren har även kommunerna tolkat olika angående om barn med autism ska 

skrivas in i särskolan eller ej. Elever med utländsk bakgrund har även bidragit till 

ökningen av elevunderlaget till särskolan. Även denna ökning är högre än motsvarande 

andel i grundskolan. Detta anser Skolinspektionen (2011) kan bero på att dessa barns 

utredningsresultat kan vara gjorda i andra länder och därför är svårtolkade, då de inte 

alltid är standardiserade. Skolinspektionen påpekar därför att dessa elever är särskilt 

viktiga att följa upp och eventuellt utreda på nytt i Sverige, då de har anpassat sig till 

svenska förhållanden. Att diagnostisera lindrig utvecklingsstörning menar de vidare är 

mycket komplicerat. Därför är det även av stor vikt att denna elevgrupp noga följs upp 
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för att säkerställa att grundsärskolan är rätt skolform. Avslutningsvis har 

Skolinspektionen genom sin granskning av flera kommuner i Sverige även kommit fram 

till att handläggningen inför mottagandet i särskolan har brister och är rättsosäker. 

Många utredningar som ska ligga till grund för beslut att ta emot barnet i särskolan har 

allvarliga brister. De har även funnit att det saknas främst medicinska och sociala 

utredningar och att de gjorda underlagen för inskrivning i särskolan inte räcker till för 

att ett barn ska kunna bli inskriven där (a.a.).  

 

Enligt Skolverkets statistik fanns under läsåret 2012/13 totalt ca 899185 elever i 

grundskolan varav ca 9643 läser i grundsärskolan, alltså ca 1,1 %. (Skolverket, 

2012/2013) 

1.1.2.1 En historisk tillbakablick 

I Statens offentliga utredningar (SOU 2003:35) tas det upp att sedan de första 

anstalterna och skolorna för utvecklingsstörda personer startades har det funnits 

vårdideologier som antingen varit optimistiska eller pessimistiska till utvecklingsstörda 

personer. Vilken inställning som har präglat omsorgsformerna för dessa personer har 

starkt påverkats av ideologi, arbetsmarknad, ekonomi samt syn på kunskap. I början av 

1800-talet var det vårdideologin, optimismen, skyddstanken samt barmhärtighetstanken 

som präglade synen på utvecklingsstörda. Det var först på 1850-talet som undervisning 

startades för utvecklingsstörda personer och då med en kristen samt filantropisk grund. 

En pionjär var Emanuella Carlbeck som hade positiv inställning till att 

utvecklingsstörda skulle kunna bli nyttiga samhällsmedborgare och kunna utvecklas 

som personer.  Med tiden kom även särskoleinternat samt institutioner i Landstingets 

regi (a.a.). 

 

I början av 1900-talet fick dock optimismen ge vika då åren på anstalt inte gav det 

resultat som man önskat. Nu var tanken mer att samhället skulle skyddas mot de 

”sinnesslöa”. De ”sinnesslöa” sågs som samhällsmedborgare som låg samhället till last, 

en samhällsfara. Även utifrån en arvshygienisk aspekt sågs även de ”sinnesslöa” som en 

fara. Därför lät man under 1934-1941 utföra omfattande steriliseringar på de personer 

som ansågs psykiskt undermåliga. Under denna tid startades även hjälpklasser för 

”psykiskt efterblivna” barn. År 1944 kom en lag om undervisning och vård av 

sinnesslöa, som gav ”bildbara sinnesslöa” rätt till utbildning medan de andra (icke 

bildbara) fick rätt till vårdhem. Efter 1954 års lag om undervisning av vissa psykiskt 

efterblivna gjordes ett närmande av särskolan till obligatoriska folkskolan och 

försöksskolan. Lagen medförde en förbättrad skolsituation för utvecklingsstörda utan 

tilläggshandikapp. Fortfarande fick dock inte gravt utvecklingsstörda möjlighet till 

utbildning i skola (a.a.). 

 

I normaliseringens och integreringens anda på 1960-talet kom omsorgslagen till år 

1967. Genom denna lag fick alla barn, oavsett grad av utvecklingsstörning, laglig rätt 

till undervisning. Begrepp som ”obildbara” försvann och de elever som tidigare inte fått 

gå i skola gavs nu undervisning i träningsskolan. Det fastställdes skolplikt till 21 års 
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ålder för utvecklingsstörda personer, med möjlighet till förlängd utbildning till 23 års 

ålder. Särskolan, grundsärskolan samt träningsskolan var nu helt utbyggd med 

Landstinget som huvudman. Genom träningsskolans uppkomst började särskolan bli 

trångbodd. Detta föranledde att särskolan och grundskolan behövde samverka kring 

lokaler. Den obligatoriska särskolan började därför utifrån såväl ekonomiska som 

ideologiska skäl att lokalintegrerats i grundskolans lokaler. 1967 års omsorgslag ersattes 

av skollagen och ansvaret för särskolan övergick ifrån Socialdepartimentet till 

Utbildningsdepartementet. År 1973 fick den obligatoriska särskolan sin första läroplan 

och kursplan (SOU 2003:35).  Genom ett riksdagsbeslut bestämdes år 1992 att alla 

kommuner senast den 1 januari 1996 skulle ha övertagit ansvaret för särskolan från 

Landstinget. Det var även under året 1996 som föräldrar till utvecklingsstörda barn fick 

rätten att välja vilken skolform som deras barn skulle gå i (Skolverket, 2005).  

1.1.3  En skola för alla 

De flesta som arbetar i skolans värld är överens om att vi ska ha en skola för alla, där 

alla ska ha rätt till undervisning och lärande. Synen på hur undervisningen skall 

utformas för eleven skiljer sig dock åt. Vissa menar att elever med liknade problematik 

(diagnos) ska lära tillsammans, så som att alla med utvecklingsstörning ska läsa inom 

särskolan: andra menar att det bästa resultatet uppnås i heterogena grupper där arbetssätt 

och miljö anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Dock uppstår ett dilemma 

när skolan idag samtidigt som den sorterar ut och segregerar elever förmedlar budskap 

om solidaritet och gemenskap. Att det finns stora klyftor mellan handikappideologiska 

dokument, intentioner i lagstiftningen och hur verkligheten ser ut har forskning visat. På 

kommunal nivå ges politiker tolkningsutrymme att självständigt och ibland utifrån sin 

bristande kunskap och värderingar tolka de uppsatta målen. Genom läroplanerna ges 

lärare och skolledare möjlighet och utrymme till olika lösningar utifrån subjektiva 

perspektiv. En följd kan bli att lärare använder undervisning  utan tydliga kunskapsmål 

för eleven och istället litar på gamla beprövade metoder, inte alltid i linje med målet om 

en skola för alla (Andersson & Thorsson, 2008). 

 

Hjörne och Säljö (2008) beskriver att den politiskt formulerade devisen ” En skola för 

alla” varit den svenska skolans ledstjärna under flera decennier. De menar dock att 

denna vision aldrig blivit uppnådd. Det har ständigt debatterats såväl politiskt som i 

samhället i stort om de avvikande barn som inte når upp till skolans förväntningar, 

vilket har lett till olika segregerande lösningar. Persson (2009) redogör i sin 

begreppsordlista för att ”En skola för alla” är ett begrepp som betonades i och med att 

1980 års läroplan för grundskolan presenterades. Begreppet ses som en utmaning och 

målsättning för skolan och skolans personal, då det gäller att skapa möjlighet för alla 

barn i grundskolan att få en meningsfull skolgång. 

 

Vidare tar Hjörne och Säljö (2008) upp att det redan under tidigt 1800-tal väcktes en idé 

om att ha en gemensam bottenskola för hela befolkningen. De belyser även begreppet   

” En skola för allas”  tvetydighet. Man kan tänka sig ”EN skola för alla” med betoning 

på att det ska vara en skolform och inte flera. Vi kan med detta uttryck även läsa att vi 
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vill att det ska finnas ” En skola för ALLA”. Genom en mångfald i skolformer, försöker 

man möta befolkningens olika intressen. Med denna syn har skolan samma läroplaner 

och mål, men sättet att nå dessa sker olika beroende på skola. 

 

Danielsson och Liljeroth (2005) nämner att det har utvecklats en ambition att ge elever 

med komplicerad utveckling en anpassad undervisning såväl i grundskolan som i 

särskolan, men det finns en osäkerhet om innebörden av lärares handlingar och deras 

konsekvens. De menar att det är en lång väg kvar innan skolan blir ” En skola för alla”. 

Det vidtas ibland lätta särlösningar i skolan som exempelvis en- till- en- undervisning 

med någon elev i behov av särskilt stöd, enskilt i någon skrubb på skolan, som varken 

tar hänsyn till kvalité eller grundar sig på kunskaper. Dessa lösningar är heller inte bra 

ur ett långsiktigt perspektiv. Persson (2009) tar även han upp de stora krav på skolan 

som målsättningen med ”En skola för alla” medför om alla elever ska få möjlighet att 

känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. Den största utmaningen ses i 

att arbeta mot segregering och ge alla elever chansen att utvecklas maximalt utifrån sina 

förutsättningar. Om detta lyckas eller ej beror ofta på den enskilda skolan och lärarna. 

 

Skolverket (2005) beskriver att de barn och ungdomar som kan komma i fråga för olika 

former av stöd och hjälp i skolan, till stor del hänger samman med hur samhället, skolan 

samt gemene man definierar begreppen ”normalitet” och ”avvikelse”. Barn i behov av 

särskilt stöd jämförs på flera punkter med föreställningar om vad som ses som det 

normala och friska. Denna strid om vilka som ska få det särskilda stödet för att nå 

skolans kunskapsmål, vilka som avviker från normen, ser olika ut i olika tider och 

sammanhang. 

 

I Sverige har alla barn skolplikt mellan 7-16 års ålder. I grundlagen fastställs barns rätt 

till utbildning. I Skollagen kan man läsa om denna rätt, där det bland annat tas upp att 

barn och ungdomar skall, oberoende av dess kön, sociala och ekonomiska förhållanden 

samt geografisk hemvist, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. 

Det framkommer även att utbildningen ska ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd 

(SFS 2010:800). 

1.1.4 Inkludering och individintegrering 

Gällande begreppet inkludering belyser Persson och Persson (2012) att människor är 

olika och att det inte är skolans uppgift att försöka ändra denna olikhet. Skolans uppgift 

är istället att på ett professionellt sätt ge alla elever uppmuntran och stimulans, med 

målet att ge ett meningsfullt deltagande i det gemensamma och i det 

gemensamhetsskapande. Inkludering handlar primärt om våra intentioner om ett bättre 

samhälle och sekundärt om fysisk placering. Asp-Onsjö (2006) tar i sin 

doktorsavhandling upp en ”praktiknära” definition av inkludering som inte tar hänsyn 

till politiska eller ideologiska aspekter. Inkludering beskrivs utifrån en rumslig, social 

och didaktisk inkludering där en elevs fysiska placering samt sociala interaktion och 

lärarens skicklighet att kunna anpassa undervisningen är centralt.  
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Individintegrering kan innebära att en grundsärskoleelev är placerade i grundskolans 

verksamhet. Undervisningen av eleven sker i grundskolan, men de följer särskolans 

kursplan.  ”En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad 

elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare 

medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning 

inom grundskolan eller sameskolan ”( SFS, Skollagen, 7 kap, 9 §). 

 

1.1.5  Specialpedagogiskt stöd 

I Skollagen framgår att: ”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven 

annars skulle ha deltagit i eller som komplement till detta. Det särskilda stödet ska ges 

inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 

författning” (SFS Skollagen, 3 kap, 7 §). I Skollagen framgår inte någon definition av 

vilka elever som skolan ska ge särskilt stöd. Det görs alltså ingen skillnad mellan olika 

svårigheter och funktionshinder eller handikapp nämns heller inte.  

 

I Grundskoleförordningens 5 kap. 5§ kan man läsa följande: 

 ”Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant 

stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör.” Vidare kan 

man även läsa i 5 kap 4 § att: ”En elev skall ges stödundervisning, om det befaras att 

eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte 

och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver stöd” (SFS 1994: 1194). 

Vägledande i när specialpedagogiskt stöd skall sättas in eller ej blir alltså utifrån elevens 

bedömda möjlighet att nå skolans kunskapsmål, men specialpedagogiskt stöd kan även 

sättas in av andra skäl. 

 

I Salamancadeklarationen framgår det att skolsystem ställs inför en rad utmaningar när 

de ska ge plats åt alla barn oavsett fysiska, intellektuella, emotionella, språkliga eller 

andra svårigheter. Skolors utmaning är att finna lyckade vägar för att ge undervisning åt 

alla barn, oavsett funktionhinder. Deklarationen tar upp att det råder en allt större 

enighet om att barn i behov av särskilt stöd i undervisingen bör få vara en del av det 

allmänna undervisningssystemet. Detta har lett till begreppet en ”integrerad skola”. En 

utmaning som en ”integrerad skola” står inför är att utveckla integrerade arbetssätt där 

eleven är i centrum. Lyckas man med detta kan det såväl ge goda resultat för alla barns 

kunskapsinhämtning men även ändra diskriminerande attityder och främja ett integrerat 

samhälle. Det behöver bytas fokus, från vad funktionshindrade inte kan, till deras 

möjligheter. Om pedagogiken för barn i behov av särskilt stöd bygger på den sunda 

pedagogiska principen, att skillnader mellan människor är normala och att det istället 

måste ske en anpassning till barnets behov har alla barn en chans att få lyckas i skolan 

(Svenska Unescorådets skriftserie, 2006). 

 

Danielsson och Liljeroth (2005) tar upp att människor i allmänhet har lättare att själva 

kunna forma sin framtid jämfört med de människor som är utvecklingsstörda. 

Utvecklingsstörda personer är mer beroende av omgivningens inställning, men kan 



12 

samtidigt bättre än andra lära ut vad det är att vara människa, med allt vad det innebär. 

Persson (2009) belyser hur texten i styrdokumenten för skolan har förändras över tid. Så 

sent som år 2000 ändrades texten ”.....elever med särskilda behov” till ”...... elever i 

behov av särskilt stöd”. Genom denna ändring byttes perspektiv från att förlägga 

problematiken enbart till eleven byttes fokus till att se elevens möjlighet till utveckling 

genom pedagogisk anpassning. Vidare belyser han även att skolan har en skyldighet att 

möta elevens svårigheter pedagogiskt, organisatoriskt men även miljömässigt för att 

minska svårigheterna för eleven.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i grundskolans 

tidigare år med erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning. Studien 

utgår från begreppet inkludering och hur det möjliggörs i grundskolans tidigare år.  

 

 Vilka erfarenheter har lärare i grundskolans tidigare år av att undervisa 

individinkluderade elever enligt grundsärskolans läroplan i ämnet svenska?  

 

 Vilket behov av specialpedagogiskt stöd anser lärare att de behöver för att bidra 

till en framgångsrik inkludering för individinkluderade grundsärskoleelever i 

ämnet svenska? 

 

 Vilket specialpedagogiskt perspektiv utgår läraren från i sin undervisning?  
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3. Forskningsbakgrund 

Skolverket lät år 2002 på uppdrag av regeringen genomföra studien I särskola eller i 

grundskola? Rapporten utvärderar orsaken till variationen av integrering av 

särskolebarn i grundskoleklasser, undervisningens kvalité i särskola jämfört med i 

grundskola samt en gjord försöksverksamhet med föräldrainflytande. Resultaten bygger 

på en rikstäckande enkät till särskoleansvariga i Sveriges samtliga kommuner samt 

fallstudier i nio kommuner där intervjuer gjordes med rektorer, lärare samt 

vårdnadhavare. Studien visade att integrering av särskoleelever i grundskoleklasser 

främst sker i gles- och landsbygdskommuner, och då av praktiska skäl. Andelen 

integrerade elever i grundskoleklasser ökar även i städer, men om det beror på 

förbättrad statistik eller reell ökning betonar Skolverket (2002) är oklart. I städer sker 

integrering mer efter den ideologiska grunden att elever med olika bakgrund och behov 

ska blandas i klasser och läsa tillsammans.  

 

Vidare framkom det även i Skolverkets rapport (2002) att det finns en stor variation i 

hur man förhåller sig till integrering av särskolans elever. När integrering förekommer 

är några viktiga orsaker och argument som framkommer att:  

- Integrering kan vara ett sätt för vårdnadshavare att acceptera särskola.  

- Integrering kan vara en organisatorisk lösning för en skola med få 

särskoleelever. För att särskoleelever i glesbygds ska slippa långa resor kan 

de integreras i en grundskola nära deras hem.  

- Integrerade särskoleelever kan ges positiv draghjälp från grundskoleelever 

samt får social träning.  

 

Endast det sistnämnda resultatet kan relateras till elevens undervisningssituation, vilket 

Skolverket ser som oroande. Värt att notera är att varken rektorer eller lärare nämnde 

några positiva aspekter av inkludering av särskoleelever som skulle gynna 

grundskoleeleverna. 

 

I rapporten nämns även att det föreligger en risk för att särskoleelever inte får sin 

undervisning utifrån särskolans kursplaner. Särskolebarnen kan riskera att bli socialt 

isolerade om det inte finns uppbyggda kompisrelationer med ett eller flera barn i 

klassen. I åldersblandade klasser tycks integrering fungera bättre, där har särskoleelever 

lättare att hitta kompisar. Integrering i grundskolans tidigare år anser många fungerar, 

men blir svårare när eleverna blir äldre. Att ha integrerade särskoleelever sägs också 

kunna innebära svårigheter för lärare då de kan ha svårigheter med att kunna avgöra 

elevens kunskapsnivå och vilka krav de kan ställa på eleverna. Det framkommer även 

en oro kring om de ska undervisa eleven utefter grundsärkolans eller träningsskolans 

kursplan. Lärare ser sig som beroende av elevassistenter i klassrummet samtidigt som 

de ska samarbeta med dessa, vilket lärare ser som en svårighet. En nödvändighet för 

arbetet med inkluderade särskoleelever är att grundskolelärare är positivt inställda och 

intresserade av att arbeta med särskolebarn för att det ska bli bra (a.a.).  

I Skolverkets rapport (2002) framkom även att det främst är lärare i särskoleklasser som 

har specialpedagogisk kompetens, adekvat utbildning, för att möta särskoleelever i 
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skolan. Det är även lärare i särskoleklass som har längst erfarenhet av att undervisa 

särskoleelever. Lärare i grundskolan skattar sin egen kompetens rörande barn med 

utvecklingsstörning lägre än lärare i särskolan. Lärare i grundskolan upplever sig heller 

inte få tillräckligt stöd i sitt arbete med inkluderade särskoleelever i sin klass. Studien 

visar dock att det finns grundskolelärare och lärare utan pedagogisk utbildning som trots 

sin osäkerhet på sin kompetens bedriver kunskapsutmanande och kvalitativ 

undervisning för sina särskoleelever. I särskolan finns det speciallärare/pedagoger som 

bedriver undervisning som inte utmanar eleverna då balansen mellan 

kunskapsinhämtning och trygghet är svår och ibland vägs över på trygghet istället för 

kunskapsutmaning (a.a.). Danielsson och Liljeroth (2005) tar även de upp att 

omgivingen i sin iver att hjälpa personer med utvecklingsstörning, istället tillrättalägger 

och överbeskyddar i negativ bemärkelse. Den utvecklingsstörda personens förmågor 

bromsas istället för att kunna utvecklas vidare. 

 

Persson (2009) belyser specialpedagogikens framväxt i den svenska skolan historiskt. 

Han menar att 1990-talets långkonjunktur i den svenska ekonomin, samtidigt som 

skolan i allt högre grad blev en kommunal angelägenhet, medfört att skolor idag saknar 

specialpedagogisk kompetens och att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den 

hjälp de har rätt till. Betydelsen av utbildad personal i skolan tar Furberg (2006) upp. 

Det redogörs för att om skolan ska ge en likvärdig och kvalitativt god utbildning till alla 

elever, krävs att lärare inom alla skolformer har specialpedagogisk kompetens, även av 

den anledningen att det ibland blåser politiska vindar som vill avskaffa specialskolor 

och då det betonas alla barns rätt att gå i samma skola. Vidare tas det upp att det är av 

stor vikt att all personal i skolan har någon kunskap om funktionshinder, med särskild 

tonvikt på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt koncentrationssvårigheter. Det ses 

även som nödvändigt att det i skolan finns lärare som älskar att undervisa alla barn och 

ungdomar. (a.a.) 

 

Internationellt sett belyses även vikten av lärares utbildning. Lombardi och Woodruma 

(2008) beskriver i sin rapport att människor läser till lärare för att de vill hjälpa elever 

att lära sig. När allmänt utbildade lärare möter elever som på grund av funktionshinder 

har svårighet att lära sig, kan de känna sig frustrerade, oroliga och otillräckliga. Vidare 

tar de upp att många lärare i sin utbildning har fått för lite eller ingen utbildning om 

elever med funktionshinder. De berör även den begreppsförvirring som finns mellan 

inkludering och integrering där de menar att inkludering handlar om att göra 

nödvändiga anpassningar i metoder, material samt läroplan för att den ska bli 

framgångsrik för eleven. Utifrån denna begreppsförvirring belyser även Danielsson och 

Liljeroth (2005) en ytterligare aspekt då de menar att det uppstår problem som följd av 

ett ytligt integreringstänk, då man välkomnar alla men inte förstår konsekvenserna av 

det. Genom att tanken ”lika för alla” lever kvar överraskas man därför av de problem 

man ställs inför. De menar vidare att likformighet skapar begränsningar medan 

mångfald stimulerar och vidgar perspektiv. 
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3.1 Styrdokument i grundskola samt särskola 

 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet kan man läsa följande: 

”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 

genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla ” (Skolverket, 2011:8).  

 

I Skollagen kan man läsa att grundsärskolan ska innefatta följande ämnen: bild, 

engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som 

andraspråk samt teknik. Även modersmålsundervisning ska erbjudas samt elevens val 

och skolans val. Ämnesområdena som ska erbjudas är: estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. En 

grundsärskoleelev kan läsa efter ämnen eller efter ämnesområden eller i en kombination 

av dessa. De elever som endast läser enligt ämnesområden är de som inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. En grundsärskoleelev kan även 

läsa ämnen enligt grundskolans kursplaner (SFS 2010:800). 

 

Skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan samt specialskolan har var sin 

läroplan och tillsammans med de av Skolverket fastställda riktlinjerna utgör de en 

läroplan för varje skolform. Varje läroplan innehåller tre gemensamma delar:  

 

- Skolans värdegrund och uppdrag. Denna är läroplanernas första del och är 

väldigt lik i sitt innehåll i text, såväl i grundskolans som grundsärskolans 

läroplan. 

 

- Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Den är läroplanernas andra 

del. Mål och riktlinjer är även de till stor del lika mellan grundskolans och 

grundsärskolans läroplan, men skiljer sig åt när det gäller övergripande mål 

och kunskaper. Grundsärskolan har anpassade mål. 

 

- Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. I den tredje delen finns 

specifika kursplaner och de kunskapskrav som gäller för varje skolform. 

Stora likheter finns mellan grundskolans och grundsärskolans läroplaner i 

hur information presenteras, varför ämnet finns i respektive skolform, syfte 

och långsiktiga mål för undervisningen i ämnet etc. (Skolverket, 2011). 

 

I en jämförelse av läroplanerna i svenska för grundsärskolan respektive grundskolan, 

finner man skillnader och då främst gällande läroplanernas omfattning. Grundsärskolans 

syfte är inte lika omfattande som grundskolans, vilket även gäller det centrala innehållet 
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som skiljer sig åt på samma sätt. Grundsärkolans centrala innehåll gäller årskurs 1-6 

medan grundskolans centrala innehåll är mer preciserat, årskurs 1-3 samt 4-6, och täcker 

in fler delar. I grundskolans läroplan finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 

slutet av år 3 där fokus är på vad eleven kan, medan grundsärskolans kunskapskrav 

tidigast ges i slutet av år 6, där fokus är på att eleven medverkar och bidrar till kunskap 

(Skolverket, 2011). 

 

3.2 Arbetssätt och arbetsformer i svenskundervisning 

Det finns inte mycket forskning om inkludering i enskilda ämnen. I 

forskningssammanhang diskuteras inkludering i ett vidare begrepp och inte på 

detaljnivå.  

 

För att nå en framgångsrik inkluderande undervisning i skolan är lärarens egna 

didaktiska kunskap en viktig faktor för att skapa olika förutsättningar för lärande. Det 

krävs att man som klasslärare vet vad utvecklingsstörning innebär och vad som behövs 

anpassas för att uppnå en framgångsrik inkluderande undervisning (Blom, 2003). 

Läraren behöver ha en förståelse för att elever erhåller kunskap på olika sätt samt att det 

är när eleven befinner sig i ett meningsfullt sammahang, där deras kunskap tas tillvara 

och deras inre motivation skapas som en god undervisning sker (Göransson, 1999). 

Hatties (2009) lyfter även han fram lärarens viktiga roll i undervisningen. Han menar att 

läraren måste inse att undervisning inte bara handlar om att lära ut. Att löpande få mer 

kunskap om hur elevernas lärande går till, det är vad undervisning handlar om enligt 

Hatties. Vidare menar Hattie (2009) att undervisnings- och lärandeprocessen måste 

synliggöras. Det synliga lärandet kan bli en verklighet när lärandeprocessen formuleras 

som ett uttalat mål mellan lärare och elev, när eleven ges välavvägda utmaningar, när 

elev samt lärare delar bedömningarna om vilka mål som är uppfyllda. Löpande 

feedback behöver även ges mellan lärare och elev och lärare bör vara känslomässigt 

engagerade i lärandeprocessen.  

 

Berthén (2007) har i sin doktorsavhandling studerat grundsärskolans verksamhet. I sin 

summering av internationell forskning så menar hon att inlärningsmöjligheten för 

utvecklingsstörda har förändrats från att ha varit omsorgsinriktad, så kan 

undervisningen för utvecklingsstörda nu bedrivas på andra grunder. För hundra år sedan 

ansågs inte elever med Downs syndrom kunna lära sig läsa och skriva. Idag vet man att 

det är möjligt.  För att detta ska kunna uppnås behöver eleverna få möjlighet att delta i 

verksamheter som grundas på motiv, mål och medel som arbetar mot ett skriftspråkande 

sammanhang. 

 

Göransson (1999) menar att undervisningsmaterialet har en avgörande roll för elever 

med utvecklingsstörning samt hur den används och förstås av läraren. Ahlberg (2001) 

anser även hon att lärare behöver låta eleverna använda tekniska hjälpmedel samt 

konkret material för att lära och utvecklas. Hon menar vidare att elever med 

inlärningssvårigheter inte behöver träna mer på samma sätt, utan får prova olika vägar 
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till lärande. Vidare menar även Ahlberg (2001) att elever med funktionsnedsättningar 

gynnas när det sker kommunikation samt interaktion i klassrummet. Elever med 

utvecklingsstörning behöver ges tillfälle att arbeta i grupp då de får träna det sociala 

samspelet, utvecklas och lära tillsammans med andra (Göransson, 1999). 

. 

Nilholm (2006) tar upp att det inte finns några traditionellt vetenskapliga lösningar för 

att inkluderande processer ska uppstå, men han menar att det finns erfarenheter som 

man kan använda sig av och som kan ligga till grund för hur man bör arbeta 

inkluderande. Viktiga aspekter enligt Nilholm (2006) som man sett har betydelse för 

inkluderingen är:  

 

Läraren- dess attityder till olikheter, förmågan att anpassa undervisningen till elevers 

olikheter (kunskap om metoder, tid för instruktion, kunskap om material samt tekniskt 

stöd etc.), anpassning till kursplanerna, tillgång till kollegor och stödteam samt 

specialistkunskap samt förmågan att stärka elevernas sociala relationer. 

 

Skolan – stöd till läraren från speciallärare, kollegor, stödtema, skolledning mf. 

Samarbete med andra skolor, aktiva föräldrar i arbetet med den individuella 

utvecklingsplanen mm. 

 

Yttre förutsättningar- viktigt med ett tydligt nationellt ställningstagande, stöd ifrån 

regeringen i genomförande av inkluderande utbildning samt genom att de tydliggör 

målen för utbildningsväsendet, en flexibel ekonomisk fördelning av pengar som 

möjliggör inkludering, motivation och kunskap bland politiker och skolledare på olika 

nivåer etc. 

 

3.3 Teoretisk bakgrund 

3.3.1 Perspektiv på specialpedagogik 

För att kunna urskilja pedagogernas syn på elever och lärande och vidare analysera de 

framkomna uppgifterna, har jag utgått ifrån de tre specialpedagogiska perspektiven som 

Nilholm (2007) tar upp. Enligt Nilholm finns tre grundläggande sätt att se på 

specialpedagogik: kompensatoriskt, kritiskt eller ur ett dilemmaperspektiv. Det 

perspektiv som länge har varit och som fortfarande är det dominerande synsättet inom 

specialpedagogisk forskning är det kompensatoriska perspektivet. Med detta synsätt ses 

elevers svårigheter som något som primärt finns hos individen. Eleven ses som bärare 

av svårigheter in i klassrummet, vilket sedan kan medföra problem.  Det bästa sättet att 

hjälpa eleven blir enligt det kompensatoriska perspektivet att identifiera och kartlägga 

svårigheter som eleven har, för att sedan hitta rätt hjälp och metoder för att kompensera 

elevens brister. Stor vikt läggs på psykologiska och medicinska utredningar och elever 

kan med fördel placeras i mindre grupper eller få enskilt stöd hos speciallärare. 
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Den syn som vänder sig mot sättet att sortera ut barn i svårigheter då detta bygger på en 

outtalad syn på vad som är normalt, är det kritiska perspektivet. De som ser på kunskap 

utifrån detta perspektiv vill istället ha fokus på sociala processer och på elevers 

undervisningssituation. De anser att en elevs misslyckande ska sökas utanför individen 

och de ser elevers olikheter som en tillgång istället för ett problem. Fokus ligger på vad 

i skolans undervisning som gör att eleverna inte lyckas. Stöd och hjälp ska främst 

erbjudas i den ordinarie klassen, inkluderande, och eleven ska inte lyftas ut därifrån. 

 

Dilemmaperspektivet har till stor del vuxit fram i genom en kritik mot det kritiska 

perspektivet. Framförallt handlar kritiken om att eleven ska bemötas utifrån sina behov, 

och att då behovet av specialpedagogik upphör, vilket dilemmaperspektivet ser som en 

utopi. Inom dilemmaperspektivet menar man att även om specialpedagogiken upphör 

som organisationsform, kommer troligtvis dilemman att uppstå i nya former. Vikten av 

att inte blunda för skolans komplexitet och motsägelsefullhet betonas. Ett exempel på 

detta är att utbildningssystemet ska ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter 

samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till alla elevers olikheter. De menar 

att specialpedagogik har bidragit till att homogenisera grupper och blivit ett sätt att 

hantera dilemmat (a.a.). 
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4. Metod 

I detta kapitel redogör jag för mina val gällande metodval, urval och tillvägagångssätt, 

etiska överväganden samt bearbetning och analys för denna studie. 

4.1 Val av metod  

Inför denna studie valde jag mellan att använda mig av en enkät eller göra en 

intervjustudie. En enkät skulle ge ett bredare underlag med fler respondenter för att 

kunna jämföra, se mönster mm. Eftersom jag genom min studie vill fördjupa kunskapen 

om hur lärare i grundskolans tidigare år med erfarenhet av inkludering av 

grundsärskoleelever ser på inkludering, har jag valt att använda mig av 

halvstrukturerade kvalitativa livsvärldsintervjuer. Jag använder mig av öppna frågor för 

att till viss del låta de intervjuade avgränsa och behandla innehållet, men för att kunna 

jämföra och djupare analysera informanternas svar utgår jag ifrån vissa redan 

förberedda öppna frågor.  Detta stämmer väl med vad Kvale & Brinkmann (2009) tar 

upp om att en halvstrukturerad livsvärldsintervju har som syfte att varken vara ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet formulär. Intervjun fokuserar på vissa teman med 

föreslagna frågor. Svaren från intervjun skrivs sedan ut för djupare analys. 

  

4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Informanterna för denna studie valdes ur ett geografiskt perspektiv, en norrländsk 

kommun, då studien görs under en begränsad tid. Kontakt togs först via mail med min 

hemkommuns stöd- och utvecklingsteam genom deras rektor för att få veta om det finns 

individinkluderade grundsärskoleelever på någon skola i kommunen idag eller om det 

nyligen funnits. Jag fick fram att det i kommunen endast fanns individinkluderade 

elever som gick i grundskolans senare år. Därför beslutade jag mig för att kontakta en 

grannkommuns elevhälsa för att höra om det fanns individinkluderade 

grundsärskoleelever i deras kommun. Jag fick ingen information ifrån kommunhälsan, 

då de menade att de inte kunde bistå mig med den informationen pga. sekretess. Därför 

mailade jag ut en förfrågan till kommunens alla rektorer där jag presenterade mig själv 

och anledningen till att jag hörde av mig. Jag bifogade även mitt missivbrev som de 

kunde lämna till berörda lärare. Jag frågade i mailet om rektorerna hade 

individinkluderade elever på sin skola och om jag i så fall fick komma och intervjua de 

berörda lärarna. I denna kommun fanns tre individintegrerade grundsärskoleelever. 

Genom rektors hjälp fick jag sedan kontakt med berörda klasslärare för att boka in 

intervjutider med dessa. De tre informanterna arbetar på två olika f-6 skolor i en mindre 

kommun i norra Sverige. I studien har samtliga informanter fått fiktiva namn utifrån 

sekretesshänsyn.  

 

Nedan följer en kort presentation av mina tre informanter: 

1. Karin. Lärare i grundskolans tidigare år, f-6, med inriktningen läs- skriv 

matematikinlärning samt bildpedagogik. Jobbat som lärare i 1 ½ år. 5 högskolepoäng 

specialpedagogik. Erfarenhet att undervisa enligt grundsärskolans läroplan i 1 ½ år. 
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2. Maj. 1-7 lärare med SV/SO inriktning. Specialpedagogiska utbildningen är den som 

ingick i lärarutbildningen. Jobbat som lärare i 14 år. Erfarenhet av individinkluderad 

grundsärskoleelev i sin klass sedan några månader tillbaka. 

3. Anna. I grunden förskolelärare sedan 1990. Har sedan tre år lärarkompetens, år 1-6, 

med inriktningen matematik och bild samt läst specialpedagogik 30 högskolepoäng. 

Erfarenhet av att undervisa enligt grundsärskolans läroplan sedan ca 1 år.  

 

Mina tre intervjuer hölls på den enskilda lärarens skola. Intervjuerna var i en lugn miljö 

där jag och informanten satt ensamma och jag försökte skapa en så avslappnad och 

trygg miljö som möjligt. Innan intervjuerna påbörjades hade godkännande getts för att 

få spela in intervjun med diktafon för att sedan sammanställas i text och analyseras. 

Även sekretessaspekter togs upp igen så att informanterna skulle känna sig trygga.  

Eftersom jag valde att spela in intervjuerna, fanns möjlighet att lyssna på dem flera 

gånger. Varje intervju tog mellan 30-45 minuter.  

 

Studiens reliabilitet, det vill säga hur korrekt och tillförlitlig undersökningen är, anser 

jag är god då intervjufrågorna ställdes utifrån studiens syfte och frågeställningar samt 

noga granskades innan intervjuerna påbörjades. Då det är få informanter i min 

undersökning är generaliserbarheten låg i min studie, vilket heller inte varit ett syfte 

med denna studie. Min undersökning kan ses representera några röster från lärare med 

erfarenhet av inkludering då det är viktigt för denna studie att få veta deras syn på 

inkludering och hur det fungerat i praktiken. I denna uppsats finns alltså ingen ambition 

att heltäckande försöka belysa ämnesområdet. 

4.3 Etiska överväganden 

I denna studie har jag i så stor utsträckning som möjligt följt de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet (2007) har utarbetat. Eftersom jag i min studie endast 

intervjuat tre lärare, gäller det att noga överväga etiska aspekter eftersom urvalet är 

begränsat och det kan vara lätt att identifiera informanterna. Det finns fyra huvudkrav 

på forskningen för att skydda individen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfyllde jag genom 

att jag innan mina intervjuer informerade informanterna och skolans rektor om studiens 

syfte såväl muntligt som skriftligt genom ett missivbrev (bilaga 2). I missivbrevet kunde 

informanterna läsa om studiens syfte och vilka villkor som gällde för deras deltagande, 

allt för att de skulle känna sig välinformerade och trygga i sitt deltagande.  

Informanterna fick information om studien och dess syfte både muntligt och skriftligt 

innan de meddelande sitt godkännande av deltagande. De fick även veta att de kunde 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att informanterna muntligt gav sitt samtycke till undersökningen, dels via 

telefonsamtal men även vid det mötet då intervjuerna skulle göras. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att jag informerade mina informanter om och 

garanterade att det inte skulle förekomma några personuppgifter, om lärare eller elever 

samt att inga namn skulle förekomma i studiens redovisning. Det insamlade 

datamaterialet, som endast är till för undersökningen, behandlas konfidentiellt. Eftersom 
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jag endast använder den insamlade datan till denna undersökning, uppfylldes även 

nyttjandekravet.  

 

4.4 Bearbetning  

När jag formulerade mina frågor valde jag att först skapa kategorier som skulle täcka in 

de ämnesområden som var aktuella för att besvara mina frågeställningar: inkludering, 

specialpedagogiskt stöd och undervisning. För att inte gå miste om information spelades 

intervjuerna in för att sedan transkriberas i text. Stukàt (2011) tar upp att halv 

strukturerade djupintervjuers kvalitativa analys är ett mycket mödosamt arbete. 

Transkribering, många omläsningar och jämförelser av intervjuerna är oerhört 

tidskrävande.  
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5. Resultatredovisning och analys 

Under resultatredovisningen redovisas intervjuresultatet ifrån de tre intervjuerna i 

förhållande till studiens frågeställningar. 

5.1 Lärares erfarenheter 

Lärarna Karin och Anna har båda var sin elev i sin klass som läser enligt 

grundsärskolans läroplan i ämnet svenska, integrerade i grundskolans tidigare år. Under 

intervjun med läraren Maj framkom det att hennes elev inte läser efter grundsärskolans 

läroplan i några ämnen, då hon inte har någon utbildning inom särskola och om deras 

kursplaner. Maj berättar att de i omgångar har annonserat efter en lärare som ska vara 

elevens assistent, men att det tyvärr inte har varit någon sökande med rätt behörighet 

och att det därför idag jobbar en obehörig lärare som assistent till grundsärskoleeleven. 

Detta har medfört att den inskrivna grundsärskoleeleven inte läser efter särskolans 

kursplaner då ingen kan tolka dessa dokument. Vidare berättar Maj att eleven istället, 

som alla andra elever i klassen, läser efter grundskolans läroplan, men att hon ställer 

andra krav på eleven.  

 

Karin och Maj känner sig inte nog insatta i kursplanerna i svenska för grundsärskolan 

samt grundskolan för att kunna svara på vilka skillnader och likheter det finns mellan 

kursplanerna. Anna menar däremot att grundsärskolans läroplan i stort är mer 

grundläggande. Eleven ges mer tid att hinna med sitt skolarbete. Grundsärskolans 

läroplan är inte lika omfattande. Elevens arbete sker på lång sikt, vilket Anna ser skulle 

kunna gynna elever även i grundskolan. Grundsärskolans läroplan anser hon mer gör att 

grundsärskoleeleven får gå i sin egen takt, den är mer anpassad till eleven. I det som 

fungerar bra för eleven framhåller hon att det även finns en möjlighet för eleven att 

kunna jobba efter grundskolans läroplan. 

 

Karin och Anna är båda samstämmiga i att det är svårt att bedöma enligt två kursplaner. 

Karin menar att det inte finns några riktlinjer i kommunen där hon är verksam för vad 

som ska bedömas vilket år, därför behöver hon själv lära sig att tolka två läroplaner. 

Vad kan vi göra samma och bedöma olika och var måste eleven göra olika för att kunna 

bedömas enligt grundsärskolans läroplan? Hon upplever sig ensam i att försöka förstå 

detta och även i kontakten med grundsärskolan. ”Vad ska bedömas och var lägger jag 

kravnivån, det är inte lätt! Jag känner ofta att jag har för höga krav på särskoleeleven, 

jag vet dock inte om det är negativt eller inte.” Anna har aldrig bedömt någon tidigare 

enligt grundsärskolans läroplan. Hon berättar att det i år är första gången hon ska 

bedöma enligt grundsärskolans läroplan. Anna poängterar att hon har tur som idag har 

en assistent som är utbildad lärare för sin grundsärskoleelev, som hon kan bolla tankar 

med exempelvis om hur de ska gå tillväga i bedömningen av eleven mot elevens 

läroplan. 
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5.1.1 Arbetssätt och arbetsformer i svenskundervisning 

Mina tre informanter ger en samstämmig bild över deras osäkerhet med att lägga upp 

undervisning för den inkluderade grundsärskoleelever samt att beskriva hur de arbetar i 

ämnet svenska, vad som fungerar bra eller skulle kunna förbättras. Karin, Maj samt 

Anna berättar att de inte har något specifikt arbetssätt för sin grundsärskoleelev i ämnet 

svenska, utan deras elever med viss anpassning arbetar som alla andra elever i ämnet. 

De tre lärarna påtalar även vikten av att deras grundsärskoleelev har en elevassistent 

som hjälp i sin undervisning. 

 

Karin berättade att hon försöker att jobba med mycket läsning och läsförståelse med sin 

grundsärskoleelev i svenska. Hon lägger även upp kortare pass för att hennes elev ska 

orka behålla sin koncentration. Anna menar att hon tänker som hon alltid gör i alla 

ämnen. Hon menar att alla elever är olika. ”Ibland får man göra en medelväg så alla 

elever får lyckas och när det finns möjlighet får man undervisa utifrån där vissa elever 

är och utmana andra som behöver det.” Hennes grundsärskoleelev arbetar dock idag 

mycket med sin assistent i ämnet svenska utifrån grundsärskolans läroplan. Både Karin 

och Anna menar att grundsärskoleelevens resurs/assistent är en viktig aspekt i 

undervisningen. Anna menar att när det blir för jobbigt för eleven att vara med i helklass 

finns möjlighet för eleven att gå åt sidan med sin assistent. Karin anser även hon att det 

är lättare att kunna planera något eget för grundsärskoleeleven med assistentens hjälp, 

då hela klassen inte behöver påverkas av vad eleven gör. Karin menar dock vidare att: 

”Om man lyckas lägga upp en undervisning som passar barn med sämre 

koncentrationsförmåga så gynnar det även de andra eleverna i klassen. Jag försöker att 

variera samtidigt som vi gör saker samma saker hela tiden för att grundsärskoleeleven 

ska känna igen och känna sig trygg i det vi gör, vilket är en riktig utmaning. Variation, 

kontinuitet och struktur är en utmaning att lyckas med.”  

 

Karin menar vidare att om det ska finnas en mening med att grundsärskoleeleven ska gå 

inkluderad och inte på särskolan så ska eleven få vara i klassen i så stor utsträckning 

som möjligt. Hennes elev är med på all NO, SO samt svenska men blir bedömd utifrån 

grundsärskolans läroplan. I de ämnen där eleven behöver mer stöd och hjälp arbetar 

eleven utifrån en egen studieplan och oftast i enskild undervisning med sin assistent. 

 

Att undervisa en integrerad grundsärskoleelev i grundskolans tidigare år i ämnet 

svenska upplever Karin är en spännande utmaning. Ibland har hon dock känt en önskan 

att hennes elev skulle få gå på särskolan där det finns experter och där det finns anpassat 

arbetsmaterial och lokaler. ”Känslan kan skifta från en timma till en annan och jag kan 

få en enorm frustration i hur det är, men jag tycker att det är bra och roligt med 

inkluderade elever. Tiden kan bli ett hinder, man hinner helt enkelt inte med sig.” Maj 

ser den största utmaningen i att hon inte riktigt vet hur de jobbar inom särskolan, men 

hon jobbar mycket med sin elev på att träna en sak för att eleven sedan ska kunna göra 

det i ett annat sammanhang. Maj känner sig ofta otillräcklig under undervisningstid då 

hon ofta ser att eleven inte hänger med eller förstår vad som ska göras samt känner att 

elevens outbildade assistent inte alltid kan stötta upp så mycket som skulle behövas. 
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Maj försöker arbeta i helklass på ett sätt som hon även tror kan gynna 

grundsärskoleeleven så som med att vara extra tydlig, kortare arbetspass mm. Anna 

lyfter fram att hennes grundsärskoleelev utöver att följa sin kursplan även får vara med 

de övriga i klassen på det som eleven klarar av. Eleven kan på ett naturligt sätt sitta med 

i klassrummet och arbeta med eget material och Anna och elevens assistent försöker 

även i största möjliga mån att anpassa elevens material så att det blir så likt de övriga 

elevernas material som möjligt, vid exempelvis läsläxor mm.  

 

 

5.2 Specialpedagogiskt stöd 

Alla tre lärarna är eniga i att om rätt stöd och hjälp samt anpassning finns för en 

inkluderad grundsärskoleelev i grundskolans tidigare år, med en utbildad assistent med 

rätt kompetens och ett ekonomiskt läge som möjliggör adekvat materialinköp, är inte 

grundsärskoleeleven den största utmaningen i undervisningen. Karin och Anna upplever 

båda att de lyckas ge sin inkluderade grundsärskoleelev det stöd som de behöver. Karin 

menar dock att ibland undrar man vad man håller på med. ”Hur ska man jobba för 

eleven ska utvecklas till sin fulla potential och inte bara hänga med på vad de övriga 

gör. Mycket tycker jag beror på min och elevens dagsform. Jag är ensam med 

pedagogisk utbildning i mitt klassrum, men hade både assistenten och jag haft samma 

grund att stå på så hade vi kanske lyckas bättre. Men nu är det bara att gilla läget”. 

Anna berättar att hennes grundsärskoleelev följer sin läroplan samtidigt som eleven får 

plocka lite här och där ifrån den övriga undervisningen, detta eftersom hennes elev är 

inkluderad hela dagarna.  

 

Alla tre lärarna anser sig behöva mer specialpedagogiska kunskaper i arbetet med 

inkluderade grundsärskoleelever. Maj upplever sig ha tillräcklig specialpedagogisk 

utbildning för jobbet som lärare i stort, men otillräckliga kunskaper för att arbeta mot 

särskoleelever. Hon upplever att det svåraste är att veta när hon ska lämna över ärenden 

till andra så att de får hjälpa till. Anna har läst 30 högskolepoäng i specialpedagogik på 

eget initiativ, men anser att hon skulle behöva mer kunskap mot särskolan. Karin anser 

sig över lag inte ha tillräckliga specialpedagogiska kunskaper och menar att det är 

alldeles för lite i lärarutbildningen. Karin menar även att lärarutbildningen inte har känts 

helt verklighetsförankrad och att 7,5 högskolepoäng som var obligatoriskt på hennes tid 

i lärarutbildningen är alldeles för lite. 

 

De tre lärarna ger en samstämmig bild vad gäller bristen på specialpedagogiskt stöd för 

egen del som lärare. Anna får stöd ifrån sin grundsärskoleelevs assistent som hon kan 

bolla tankar med och uttalar vilken enorm tur hon haft som fått en utbildad assistent att 

arbeta med, vilket hon vet är väldigt ovanligt. Maj upplever att hon behöver stöd i att 

veta när hon ska bolla vidare till någon med mer kunskap. Hon menar på att:” Jag vill ju 

inte leka speciallärare.” Även Karin uttalar att hon skulle behöva mer stöd. Karin 

betonar dock att hon sedan hon blev färdig har jobbat med grundsärskolans läroplan 

både som elevassistent och som lärare och därför inte känner att arbetet med 
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grundsärskolans läroplan är nytt. Karin skulle vilja få mer tid till arbetet med att följa 

och tolka två läroplaner då hon menar att de är innehållsrika och att det behövs hjälp i 

vad som ska sållas bort. Karin och Anna får inget annat stöd ifrån specialläraren på 

skolan mer än stöd angående material, så som anpassat läromedel samt vid funderingar. 

Detta på grund av stort stödbehov på annat håll och eftersom deras grundsärskoleelever 

har en egen assistent under skoltid. Maj har en speciallärare som kommer in i 

klassrummet tre 40 minuters lektioner i veckan och specialläraren fokuserar då såväl på 

grundsärskoleeleven som på de övriga eleverna i klassen. Maj anser att 

specialundervisningen organiseras bra på skolan, men menar att i den bästa av världar 

skulle mer tid av specialläraren finnas. Karin känner inte att hon kan uttala sig om 

organiseringen då hon inte har någon elev som får hjälp. Anna lyfter fram en kritik mot 

att specialundervisingen tidigare varit att plocka ut elever, vilket hon är emot. ”Som elev 

ska man aldrig behöva känna att man måste avvika. De förstår att det görs för att de 

inte förstår. Nu jobbar vi mer och mer inkluderat och utifrån elevers önskan om hur de 

vill göra, vilket jag tycker känns bra! ” Kring detta med kompensatoriskt stöd så känner 

Maj och Anna att de har tillräcklig kunskap om kompensatoriska hjälpmedel för eleven, 

medan Karin känner att hon behöver mer kunskap. 

 

De tre lärarna berättar samstämmigt om att det tidigare funnits ett stödteam i kommunen 

där de arbetar, där man kunnat få stöd när man hade en inkluderad grundsärskoleelev, 

men som tyvärr nu tagits bort på grund av omorganisering av tjänster inom kommunen. 

Alla lärare uttalar att de saknar det stödet.  

 

5.3 Specialpedagogiskt perspektiv  

Efter att ha analyserat de tre informanternas intervjusvar mot de olika perspektiv 

Nilholm tar upp i boken Perspektiv på specialpedagogik (2007) har jag försökt tolka om 

Karin, Maj och Anna utgår ifrån det kritiska, kompensatoriska eller dilemma 

perspektivet i sin undervisning. Att entydigt påvisa vilket perspektiv mina informanter 

utgår ifrån i sin undervisning har visat sig svårt. Detta eftersom att det är komplext att 

undervisa och att det därför är lätt att blanda dessa olika synsätt, beroende på vilken 

situation man befinner sig i. 

 

Jag har funnit att Karin som uttalar att det är en spännande utmaning att undervisa en 

integrerad grundsärskoleelev i grundskolans tidigare år i ämnet svenska och som även 

menar att om det ska finnas en mening med att grundsärskoleeleven ska gå inkluderad 

och inte på särskolan, ska eleven få vara i klassen i så stor utsträckning som möjligt, 

främst utgår ifrån det kritiska perspektivet. Anna som även hon är positivt inställd till 

inkludering och som visar i sitt uttalade att även hon utgår ifrån det kritiska perspektivet 

eftersom att hon har fokus på skolans undervisning i ordinarie klass och även uttalar: 

”Som elev ska man aldrig behöva känna att man måste avvika. De förstår att det görs 

för att de inte förstår. Nu jobbar vi mer och mer inkluderat och utifrån elevers önskan 

om hur de vill göra, vilket jag tycker känns bra!” Dock framkom det under båda dessa 

intervjuer att deras särskoleelever ibland arbetar enskilt med sin elevassistent i andra 
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rum på skolan. Detta anser jag visar på att de som lärare, utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv, homogeniserar sin undervisning och på så sätt även tillhör 

dilemmaperspektivet då de inte inkluderar eleven under undervisningstid i skolan. Man 

skulle även kunna mena att dessa två lärare tillhör det kompensatoriska perspektivet 

eftersom att de har en egen elevassistent som till viss del finns till för att kompensera 

elevens brister samt genom att de ibland får arbeta enskilt utanför sitt ordinarie 

klassrum. 

 

Maj som hade en grundsärskoleelev i sin klass men som inte fick möjligheten att läsa 

efter grundsärskolans läroplan, trots att eleven hade rätt att göra det på grund av 

organisationsbrister, anser jag arbetar efter det kompensatoriska perspektivet. Maj 

försöker att kompensera elevens brister i det inkluderande klassrummet. Maj uttalar att 

hon ofta känner sig otillräcklig under undervisningstid då hon ofta ser att eleven inte 

hänger med eller förstår vad som ska göras. Fokus blir på elevens problem och dess 

följder i klassrummet då skolan inte lyckats tillrättalägga en anpassad miljö för eleven i 

skolan. Ett annat sätt att se på Majs undervisningssituation är att se den ur ett 

dilemmaperspektiv. Skolan, och då främst Maj, har ställts inför ett stort dilemma. 

Hennes egen specialpedagogiska kunskap är inte tillräcklig för att möta hennes 

grundsärskoleelev och eftersom skolan inte lyckats ge hennes elev det hjälp och stöd 

som behövts organisatoriskt för att skapa en god undervisning för elev, ses en 

elevassistent med specialpedagogisk kunskap som en lösning. Den specialpedagogiska 

lösningen blir ett sätt att hantera att ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter 

samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas till alla elevers olikheter och dilemmat 

som det medför. 

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Alla tre lärarna ger tillsammans en bild över komplexiteten över att ha en 

individintegrerad grundsärskoleelev i sin klass. Att tolka, följa och sedan bedöma enligt 

två kursplaner ser alla informanter som svårt. Att även veta hur undervisningen ska 

läggas upp enligt särskolans läroplan ser två av de tre lärarna som en utmaning. Mina 

tre informanter ger alla en samstämmig bild över deras osäkerhet med att lägga upp 

undervisning för den inkluderade grundsärskoleelever samt att beskriva hur de arbetar i 

ämnet svenska, vad som fungerar bra eller skulle kunna förbättras. Informanterna inte 

har något specifikt arbetssätt för sin grundsärskoleelev i ämnet svenska, utan deras 

grundsärskoleelever arbetar som alla andra elever i ämnet, med viss anpassning, dock 

ofta med sin elevassistent.  

 

Lärarna är eniga om att det behövs stöd, hjälp och anpassning i form av utbildad 

assistent, ett ekonomiskt läge som möjliggör adekvat materialinköp samt att den egna 

specialpedagogiska kunskapen behöver fördjupas. De tre lärarna ser även en brist på 

specialpedagogiskt stöd för egen del och de visar inte entydigt på vilket 

specialpedagogiskt perspektiv de utgår ifrån i sin undervisning, då det kan vara 

situationsbundet. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i studien hänger till viss del samman med hur jag har ställt 

intervjufrågorna. Jag har försökt att formulera frågor av en öppen karaktär så att mina 

respondenter kände att de hade möjlighet att säga vad de tyckte. Under mina 

genomförda intervjuer ställdes inte frågorna på exakt samma sätt till alla lärare på de 

olika skolorna. Detta eftersom jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod och då 

bör intervjuerna vara mer av samtalsliknande karaktär. Även om jag inte hade exakt 

samma frågor fanns det vissa frågeområden som berördes under alla intervjuer. Jag 

ställde även följdfrågor utifrån vad som kom fram under intervjun och de frågor som jag 

redan ansåg mig fått svar på tidigare i intervjun eller som av andra skäl inte kunde 

ställas, valdes bort.  

 

Under intervjun med informanten Maj, framkom det tidigt under intervjun att hon inte 

arbetade efter grundsärskolans läroplan, vilket var ny information för mig. Det 

medförde att jag inte kunde ställa alla de frågor som jag hade förberett. Eftersom jag 

ändå ansåg att Majs erfarenheter gett en intressant vinkling till min studie, valde jag 

ändå att presentera vad som framkom under intervjun. 

 

Tillförlitligheten i informanternas svar hade kunnat stärkas ytterligare om jag, utöver 

mina intervjuer, hade utfört observationer på de olika skolorna.  Det som drar ner 

reliabiliteten i studien är att jag ibland hjälpte lärarna att förtydliga vissa frågor, att min 

deltagande roll då kan ha blivit för stor.  

 

Det hade varit intressant att göra ett större antal intervjuer för att ta del av fler lärares 

uppfattningar. Om fler lärare hade intervjuats hade jag kanske även kunnat få svar på 

mer om lärares arbetssätt och arbetsformer gällande svenskundervisningen eftersom 

mina tre informanter hade svårt att svara på detta. Det hade även varit givande att 

komplettera intervjuer med enkäter för att kunna generalisera samt vidare analysera de 

framkomna resultaten. Detta omöjliggjordes dock av den snäva tidsramen inom vilken 

studien skulle vara färdig.   

6.2 Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att fördjupa kunskapen om hur lärare i 

grundskolans tidigare år med erfarenhet av inkluderande grundsärskoleelever ser på 

inkluderande undervisning. Som blivande speciallärare med inriktningen språk-, läs- 

och skriv har jag haft mitt fokus på ämnet svenska samt vilket specialpedagogiskt stöd 

som behövs i det inkluderade arbetet. Jag är medveten om att mitt resultat inte kan 

generaliseras, men det är heller inte mitt syfte med undersökningen. Studien kan ses 

representera några röster från lärare och deras syn på inkludering och hur det har 

fungerat i praktiken. 
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6.2.1 Lärares erfarenheter 

I Sverige idag finns gällande skolundervisning en inkluderingssträvan, vilket innebär att 

elever oavsett behov eller förutsättningar ska undervisas tillsammans. Dagens lärare 

ställs därför inför en svår uppgift då de utifrån varje elevs förutsättningar ska skapa 

lärande. Denna inkluderingstanke får stöd i dagens läroplaner. I läroplanen för 

grundskolan, framhålls att undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar och behov 

ska anpassas samt att elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling ska ta sin 

utgångspunkt i elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk samt kunskaper 

(Skolverket, 2011).  

 

Även internationellt är detta med inkludering eller inklusion som man även ibland 

skriver, ett aktuellt debatterat ämne. Vad som menas med inkludering och vilken 

innebörd man lägger i begreppet kan skilja sig från en lärare till en annan. Hur man 

väljer att tolka denna begreppsförvirring har mycket att göra med vilken 

specialpedagogisk kunskap den enskilda läraren har. Hwang och Evans (2011) tar upp 

att lärares uppfattningar av inkludering av elever med funktionshinder har att göra med 

lärarnas ålder, kön, hur ofta de träffar eleverna samt vilket stöd de får för att anpassa sin 

undervisning. Vidare belyses att det även internationellt sett är många lärare som är 

osäkra på sin specialpedagogiska kunskap, hur de kan tillgodose dessa elever i sitt 

klassrum. Detta stämmer väl med vad mina tre informanter berättat. Mina tre intervjuer 

med lärarna Karin, Maj och Anna har visat på att det finns en osäkerhet bland lärarna 

vad gäller deras specialpedagogiska kunskap samt att det finns en stor variation i det 

stöd de får för att anpassa sin undervisning.  

 

Hwang och Evans (2011) belyser vidare att personer i skolan med mer 

specialpedagogisk kompetens, som exempelvis speciallärare, står inför utmaningen att 

bryta ner barriärer mellan de yrkesverksamma i skolan samt arbeta för att främja 

samarbete samt underhålla positiva attityder till att inkludera personer med 

funktionshinder i skolan. Jag håller med om att det är en väldigt viktig roll för mig som 

blivande speciallärare, att försöka skapa en samsyn och att medverka till att främja 

positiva attityder till alla olika elever i skolan. Detta är ingen lätt utmaning, men något 

som jag ser som nödvändigt i arbetet mot ”En skola för alla”. 

 

Jag har under denna studies många gånger själv funderat kring hur jag själv ställer mig 

till att inkludera grundsärskoleelever i grundskolans tidigare år. Eftersom detta är en 

komplex fråga, är det inte helt lätt att ge ett rakt enkelt svar. I den bästa av världar skulle 

man önska att alla kunde lära tillsammans, men eftersom jag arbetar ute i skolans 

verklighet vet jag att det tyvärr många gånger saknas såväl organisatoriska tankar som 

ekonomiska förutsättningar för att verksamheten ska kunna möjliggöra en god 

inkludering för ett barn. Jag anser att det inte bara är vi lärare som behöver mer kunskap 

kring detta viktiga ämne som ligger i tiden, utan begreppet behöver även förankras 

bland skolledare och politiker för att sedan kunna realiseras i praktiken. 
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Under denna studie har jag fått upp ögonen för hur olika det kan se ut för en inkluderad 

grundsärskoleelev i svenska skolor. Hur man än vrider på detta med inkludering, ska 

skolan hantera denna spännande utmaning, trots att det ibland inte finns förutsättningar 

för det. Persson (2009) berör detta när han skriver om specialpedagogikens framväxt i 

den svenska skolan. 1990-talets lågkonjunktur i den svenska ekonomin i kombination 

med att skolan i allt högre grad blev en kommunal angelägenhet, sätter ännu spår i 

svenska skolan. Det är många skolor idag som saknar specialpedagogisk kompetens, 

vilket medför att barn i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp som de har rätt till.  

 

6.2.1.1 Arbetssätt och arbetsformer i svenskundervisning 

Att som lärare inte kunna berätta om vilka faktorer som styr när undervisningen ska 

läggas upp samt kunna reflektera över för och nackdelar med sitt undervisningssätt, 

anser jag visar på att det saknas en bakomliggande tanke med den undervisning som 

bedrivs. Mina tre informanter gav alla en samstämmig bild över osäkerheten över att 

lägga upp undervisningen för den inkluderade grundsärskoleeleven i klassen i ämnet 

svenska. Det gör att jag får känslan av att grundsärskoleeleven i mångt och mycket 

endast får sitta av tiden med de övriga i klassrummet eller enskilt med sin elevassistent 

och försöka greppa kunskap så gott eleven kan. Blom (2003) betonar vikten av lärarens 

didaktiska kunskap. Att man som lärare vet vad utvecklingsstörning innebär samt vad 

som behövs anpassas för att uppnå en framgångsrik inkluderande undervisning.  

 

Såväl Hattie (2009) samt Berthén (2007) anser att verksamheter som barn ingår i 

behöver grundas på en lärandeprocess med tydliga motiv, mål och medel. Samtidigt 

som mina informanter anser att de arbetar inkluderande, så är det anmärkningsvärt att 

elevassistenterna ges en så pass stor roll i grundsärskoleelevernas lärande. Jag tycker att 

man kan fundera på om det är så att de elever med stört behov av stöd, är de som 

behöver arbeta med den oftast minst utbildade personalen i skolan. Om man som Hattie 

(2009) menar ska synliggöra undervisnings- och lärandeprocessen, kunna dela 

bedömningarna med eleven om vilka mål som är uppfyllda samt löpande kunna ge 

feedback och vara känslomässigt engagerad så anser jag att det också kräver det att man 

som lärare arbetar mycket med sin elev och inte överlåter det på någon annan. 

 

Såväl Göransson (1999) samt Ahlberg (2001) ser lärarens kunskap om arbetsmaterial 

som viktigt för elever med utvecklingsstörning. Ahlberg (2001) betonar även vikten av 

att barn med inlärningssvårigheter behöver få ingå i det kommunikativa klassrummet. 

De behöver ges tillfälle att få arbeta i grupp där de får träna det sociala samspelet samt 

lära tillsammans med andra. Min uppfattning är att mina tre informanter vill att deras 

grundsärskoleelev ska få ingå i och arbeta med de övriga eleverna i klassen. Dock får 

jag även den uppfattningen att ett sådant upplägg kräver mycket anpassning, tid och 

förberedelse av såväl material, rumslig planering, information till elevassistenten samt 

förberedelse för grundsärskoleeleven mm. Därför tror jag många gånger att det är lättast 

att låta den inkluderade eleven enskilt få arbeta med annat med sin assistent, trots att 

eleven i längden hade gynnats av att få utmanas med de övriga eleverna i klassrummet. 
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Om man ser till de aspekter som Nilholm (2006) har sett har betydelse för inkludering 

så som läraren, skolan samt yttre förutsättningar, så är det en rad olika aspekter gällande 

mina tre informanters inkluderade grundsärskoleelevers skoltid, såväl i ämnet svenska 

som i andra ämnen som skulle behöva förbättras. Om man ser till läraren så visar min 

studie att det finns en variation av hur väl läraren lyckas anpassa undervisningen till 

elevers olikheter samt efter kursplanerna. Mycket tror jag att det beror på deras egen 

attityd till olikheter, egna intresset för kompetensutveckling samt avsaknaden av stöd 

från stödteam, speciallärare etc. till läraren i hur man kan tänka och arbeta med en 

inkluderad elev. 

 

 

6.2.2 Specialpedagogiskt stöd 

Under intervjun med Maj blev avsaknaden av specialpedagogisk kunskap väldigt tydlig, 

då det framkom att hennes inkluderade grundsärskoleelev var fysiskt inkluderad, men 

utan att få den hjälp och stöd som eleven har rätt till. Detta stämmer även väl med vad 

som framkom i Skolverkets rapport (2002) där det nämns en risk för att särskoleelever 

inte får sin undervisning utifrån särskolans kursplaner. En anledning till att en elev kan 

bli utan det stöd som den behöver tror jag kan bero på dels att klassläraren inte har eller 

ges tid till att sätta sig in i ytterligare en läroplan samt att det specialpedagogiska stödet 

i form av speciallärare/specialpedagoger är väldigt begränsat i vissa kommuner i 

Sverige och att klassläraren därför kan bli lämnad ensam att tolka dokumenten. Mina tre 

informanter verkar dock alla försöka utmana sina grundsärskoleelever, trots att de själva 

anser sig behöva mer specialpedagogisk kunskap.  

 

Jag anser att om en grundsärskoleelev ska kunna läsa i en grundskoleklass, bör den även 

få chansen att läsa enligt grundsärskolans läroplan, vilket inte Majs elev fick göra. Att 

som lärare inte få det stöd som behövs för att tolka grundsärskolans läroplan tycker jag 

känns beklämmande. Det får mig att fundera på skolledarnas roll i detta, kan de bara 

säga att de inte fått tag på någon behörig elevassistent och sedan nöja sig med det? 

Lärarens egen roll, att vilja och även bli erbjuden fortbildning från sin rektor för att 

kunna möta alla elever, bör vara lika viktig, om inte mer viktig, än att endast stirra sig 

blind på elevassistentens roll. Furberg (2006) berör detta då det redogörs för vikten av 

att skolans alla lärare har specialpedagogisk kompetens för att kunna ge alla elever en 

likvärdig och kvalitativt god utbildning samt för att kunna möta upp de politiska vindar 

som blåser, om att alla barn har rätt att gå i samma skola. 

 

Såväl Karin, Maj som Anna ger en bild av komplexiteten i att ha en individintegrerad 

grundsärskoleelev i sin klass. Att tolka, följa och sedan bedöma enligt två kursplaner ser 

alla lärare som svårt. Att även veta hur undervisningen ska läggas upp enligt särskolans 

läroplan ser två av de tre lärarna som en utmaning.  Lärarna är eniga om att det behövs 

stöd, hjälp och anpassning i form av utbildad assistent samt ett ekonomiskt läge som 

möjliggör adekvat materialinköp samt att den egna specialpedagogiska kunskapen 

behöver fördjupas. De tre lärarna ser även en brist på specialpedagogiskt stöd för egen 
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del. Mina informanters tankar överensstämmer med vad som tas upp i Skolverkets 

rapport (2002) där det framkom att det kunde innebära svårigheter för lärare att ha en 

inkluderad särskoleelev då de kan ha svårigheter med att avgöra elevens kunskapsnivå 

och vilka krav de ska ställa på eleverna. Även oron kring att undervisa enligt 

grundsärskolans läroplan samt att lärarna ser sig beroende av elevassistenter i 

klassrummet delades av de intervjuade lärarna i Skolverkets rapport. En viktig aspekt 

som skiljer sig i Skolverkets rapport (2002) och med vad informanten Karin berättade 

under intervjun var att hon framhåller att: ”Om man lyckas lägga upp en undervisning 

som passar barn med sämre koncentrationsförmåga, så gynnar det även de andra 

eleverna i klassen”. Karin framhåller här en positiv aspekt av inkludering av 

särskoleelever. 

 

För att kunna känna glädje över att ha en inkluderad grundsärskoleelev i sin klass, där 

man ser att såväl grundsärskoleeleven som elevens klasskamrater gynnas av 

inkluderingen, tror jag att lärarens egna specialpedagogiska kunskap behöver vara en så 

pass god och stabil grund att stå på, att den inte raseras även när det blåser till ibland. 

Lombardi och Woodruma (2008) beskriver att lärare läser till lärare för att de vill hjälpa 

elever att lära sig.  När allmänt utbildade lärare möter elever som på grund av sina 

funktionshinder har svårigheter att lära sig, kan det skapa frustration, otillräcklighet och 

en känsla av oro hos dem själva. Under mina intervjuer med såväl Maj som med Karin 

kunde jag, såväl uttalat som outtalat, ta del av deras egna frustrationer när de inte riktigt 

visste hur de skulle kunna tillgodose sina grundsärskoleelevers behov. Jag tror att 

mycket av detta bottnade i att deras egna specialpedagogiska kunskap inte var tillräcklig 

samt att de heller inte var nog insatta i grundsärskolans läroplan. Jag tror även att man 

som lärare kan behöva reflektera och fundera kring hur man själv ser på begrepp som 

inkludering, En skola för alla, specialpedagogiskt stöd etc. Att som lärare fundera över 

hur man ska realisera dessa abstrakta begrepp i sin verksamhet, tror jag kan vara bra. 

Att även reflektera kring dessa begrepp med sina kollegor tror jag kan göra att det kan 

skapas en samsyn kring avvikande elever som inte når upp till skolans förväntningar, 

vilket kan minska att segregerande lösningar görs för eleven. 

 

Något som jag som blivande speciallärare hoppas kunna bidra med till lärarna samt 

rektorn på skolan där jag ska arbeta är att vara en stödjande person för de lärare som har 

en elev i behov av särskilt stöd.  Jag tycker att det är oroande att alla mina informanter 

var eniga i att notera bristen av det specialpedagogiska stödet för egen del. Att mena att 

en ensam lärare, även om man har specialpedagogisk kunskap, ska kunna hantera hur 

många olika elever som helst i sin klass och samtidigt tackla alla andra uppkomna 

utmaningar som hör läraryrket till känns orealistiskt. Det känns som en omänsklig 

uppgift som våra beslutsfattande politiker och även våra skolledare måste få upp ögonen 

för och förstå att det krävs eftertänksamhet för att inkluderande undervisning ska 

fungera på ett bra sätt för alla inblandade. 

 

Under intervjuerna med Karin och Maj berättade de att de inte kunde se några likheter 

eller skillnader mellan kursplanerna i svenska. De kände sig inte nog insatta i 
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läroplanerna. Det var endast Anna som under intervjun kunde svara att grundsärskolans 

läroplan i svenska var mer grundläggande, att eleverna fick mer tid till att hinna klart 

samt att den inte var lika omfattande. Annas svar stämmer väl med min egen jämförelse 

av kursplanerna i svenska i grundskolan samt grundsärskolan.  

 

Under intervjun med Karin framkom att hon ibland känt en önskan om att hennes elev 

skulle få gå på särskolan eftersom hon menade att det där finns experter samt anpassade 

lokaler och material. Denna tanke måste jag nog erkänna att även jag någon gång har 

tänkt, att särskoleelever bör få det bättre om de läser inom särskolan då det är mer 

tillrättalagt där. Under denna studies gång har jag dock lärt mig att det inte 

nödvändigtvis behöver vara så. Danielsson och Liljeroth (2005) menar på att 

omgivningen med sin iver att hjälpa personer med utvecklingsstörning, istället 

tillrättalägger och överbeskyddar i negativ bemärkelse. Den utvecklingsstörda 

personens förmågor bromsas istället för att utvecklas vidare. I särskolans verksamheter 

är mycket väldigt anpassat och tillrättalagt, vilket är på gott och ont. För elever med 

grav utvecklingsstörning tror jag att det är väldigt bra och rent av en nödvändighet. 

Dock tror jag att det finns många barn i särskolan som med rätt stöd och hjälp skulle få 

ut mycket av att läsa i grundskolans verksamhet eller varför inte få plocka gobitarna 

utav båda skolorna. Om skolans flexibilitet skulle öka är min uppfattning att alla barn 

skulle gynnas. Om det skulle vara realistiskt i praktiken att barn fritt, oavsett diagnos 

eller funktionshinder, skulle kunna få läsa där de lär sig bäst återstår att se, kanske 

förblir det en dröm eller någon gång en verklighet. 

6.2.3 Specialpedagogiskt perspektiv 

Efter att ha analyserat de tre informanternas intervjusvar mot de olika 

specialpedagogiska perspektiv Nilholm (2007) tar upp, har jag försökt tolka om Karin, 

Maj och Anna utgår ifrån det kritiska, kompensatoriska eller dilemmaperspektivet i sin 

undervisning. Att entydigt påvisa vilket perspektiv mina informanter utgår ifrån i sin 

undervisning har visat sig svårt. Detta eftersom att det är komplext att undervisa och att 

det därför är lätt att blanda dessa olika synsätt, beroende på vilken situation man 

befinner sig i.  

 

Informanten Karin, som uttalar att det är en spännande utmaning att undervisa en 

integrerad grundsärskoleelev i grundskolans tidigare år i ämnet svenska och som även 

menar att om det ska finnas en mening med att grundsärskoleeleven ska gå inkluderad 

och inte på särskolan, ska eleven få vara i klassen i så stor utsträckning som möjligt, 

utgår främst ifrån det kritiska perspektivet. Anna, som även hon är positivt inställd till 

inkludering visar i sitt uttalade att även hon utgår ifrån det kritiska perspektivet eftersom 

att hon har fokus på skolans undervisning i ordinarie klass och även uttalar: ”Som elev 

ska man aldrig behöva känna att man måste avvika. De förstår att det görs för att de 

inte förstår. Nu jobbar vi mer och mer inkluderat och utifrån elevers önskan om hur de 

vill göra, vilket jag tycker känns bra!” Nilholm (2007) menar att det kritiska 

perspektivet vänder sig mot att sortera ut barn i svårigheter. De vill istället ha sitt fokus 

på sociala processer och elevers undervisningssituation. Genom detta synsätt vill man 
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att stöd och hjälp ska erbjudas i den ordinarie klassen, inkluderande. Vid min första 

analys kändes det givet att dessa två lärare skulle tillhöra det kritiska perspektivet då de 

båda kändes positivt inställda till inkluderande undervisning. 

 

Vid en djupare analys kom jag fram till att det inte var enkelt att endast sätta in Karin 

och Anna under ett perspektiv. Det framkom under intervjuerna med Karin och Anna att 

deras särskoleelever ibland arbetar enskild med sin elevassistent i andra rum på skolan. 

Detta anser jag visar på att de som lärare, utifrån ett organisatoriskt perspektiv, 

homogeniserar sin undervisning och på så sätt även tillhör dilemmaperspektivet då de 

inte inkluderar eleven under alla undervisningstid i skolan. Nilholm (2007) beskriver att 

det är av vikt att inte blunda för skolans komplexitet och motsägelsefullhet. 

Utbildningssystemet ska ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter, samtidigt 

som det ska anpassa sig till alla elevers olikheter. Ett sätt att hantera detta dilemma kan 

därför bli att homogenisera grupper. Man skulle även kunna mena att Anna och Karin 

tillhör det kompensatoriska perspektivet eftersom att de har en egen elevassistent som 

till viss del finns till för att kompensera elevens brister samt genom att de ibland får 

arbeta enskilt utanför sitt ordinarie klassrum. Enligt det kompensatoriska perspektivet 

blir eleven bäst hjälpt genom att man identifierar och kartlägger svårigheter hos eleven 

för att sedan hitta hjälp och metoder för att kompensera bristerna (a.a.). 

 

Maj som hade en grundsärskoleelev i sin klass som tyvärr inte fick möjligheten att läsa 

efter grundsärskolans läroplan, trots att eleven hade rätt att göra det, på grund av 

organisationsbrister, anser jag kan ses arbeta efter det kompensatoriska perspektivet. 

Maj försöker att kompensera elevens brister i det inkluderande klassrummet. Maj uttalar 

att hon känner sig otillräcklig under undervisningstid då hon ofta ser att eleven inte 

hänger med eller förstår vad som ska göras. Fokus blir på elevens problem och dess 

följder i klassrummet då skolan inte lyckats tillrättalägga en anpassad miljö för eleven i 

skolan. Nilholm (2007) menar att detta synsätt länge varit och fortfarande är det 

dominerande synsättet inom specialpedagogisk forskning. Eleven ses som bärare av 

svårigheter in i klassrummet, vilket sedan kan medföra problem som kan behöva 

kompenseras. Att detta perspektiv varit och även till viss del fortfarande är det rådandet 

perspektivet i specialpedagogisk forskning känns åldrigt och förlegat. I takt med att 

kunskap inom området ökar hoppas jag verkligen att det kommer att ske en förskjutning 

från att elever ses som bärande av problem och svårigheter till att vi i deras omgivning 

måste ta ett större ansvar. 

 

Ett annat sätt att se på Majs undervisningssituation är att se den ur ett 

dilemmaperspektiv. Skolan, och då främst Maj, har ställts inför ett stort dilemma. 

Hennes egen specialpedagogiska kunskap är inte tillräcklig för att möta hennes 

grundsärskoleelev och eftersom skolan inte lyckats ge hennes elev den hjälp och det 

stöd som behövts organisatoriskt för att skapa en god undervisning för eleven, ses en 

elevassistent med specialpedagogisk kunskap som en lösning. Den specialpedagogiska 

lösningen blir ett sätt att hantera att ge alla elever likvärdiga kunskaper och färdigheter 

samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas till alla elevers olikheter och dilemmat 
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som det medför. Nilholm (2007) menar återigen att specialpedagogik kan ses som 

bidragande till att homogenisera grupper och ett sätt att hantera dilemmat. Inom skolan 

ställs man nästintill dagligen inför olika dilemman. Det som är uppenbart efter intervjun 

med Maj är att alla som arbetar i skolan känner till att det kan blåsa såväl olika politiska 

vindar som kan påverka verksamheten som att mindre dagliga dilemman kan 

uppkomma. Alla dessa uppkomna problem måste skolan på något sätt hantera. Att 

hantera det, eller som man även kan tycka att Majs skola gjort, inte hantera det 

uppkomna dilemmat, på ett professionellt sätt känns beklämmande. Att låta ett barn få 

sitta av sin tid i skolan på grund av att det inte finns någon som kan tolka 

grundsärskolans läroplan är fruktansvärt, helt oacceptabelt och kan inte skyllas på att 

man inte fått en behörig elevassistent!  

6.3 Slutsats 

Slutsatser som kan dras av denna studie är att såväl internationell forskning som gjorda 

nationella rapporter ger en samstämmig bild med mina tre informanter om att 

specialpedagogisk kunskap bland lärare behöver fördjupas. I rådande styrdokument i 

Sverige finns en inkluderingssträvan. Beroende på vilken specialpedagogisk kunskap 

man har kan dock begrepp som inkludering, integrering skapa en begreppsförvirring 

och innebära skillnader i dess tolkning. Som blivande speciallärare kommer jag ha en 

viktig roll i att bryta barriärer mellan olika yrkesverksamma i skolan och främja positiva 

attityder till inkludering. 

 

Studien har visat att det ser olika ut för inkluderade grundsärskoleelever i grundskolans 

tidigare år. De tre intervjuade lärarna har gett en komplex bild över sina erfarenheter av 

inkluderande undervisning. Alla lärare är eniga om att stöd och hjälp behövs i form av 

utbildade elevassistenter, ett ekonomiskt läge som möjliggör adekvat materialinköp 

samt att den specialpedagogiska kunskapen behöver fördjupas. Det har framkommit att 

det finns stora brister i pedagogiska stöder till den enskilda läraren som har en 

inkluderad elev i sin klass. Det är mycket upp till den enskilda läraren att utifrån den 

personens kompetens att tolka såväl kursplaner som hur undervisningen ska läggas upp 

på bästa sätt för eleven. Mina tre informanter ger alla en samstämmig bild över 

osäkerhet med att lägga upp undervisning för den inkluderade grundsärskoleelever samt 

att beskriva hur de arbetar i ämnet svenska, vad som fungerar bra eller skulle kunna 

förbättras. Informanterna inte har något specifikt arbetssätt för sin grundsärskoleelev i 

ämnet svenska, utan deras elever arbetar som alla andra elever i ämnet, med viss 

anpassning, dock ofta med sin elevassistent.  

 

Eftersom undervisning är komplext, har jag även kommit fram till att det är svårt att 

entydigt visa på vilket specialpedagogiskt perspektiv en lärare utgår ifrån i sin 

undervisning, då det kan vara situationsbundet. 
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6.4 Didaktiska lärdomar 

Att arbeta med individinkluderade grundsärskoleelever i grundskolans tidigare år ställer 

stora krav, såväl på den enskilda läraren i elevens klass, som på att organisatoriska 

förberedelser är väl förankrade i verksamheten. Studiens resultat har visat på att den 

enskilda läraren behöver adekvat specialpedagogisk kunskap för att kunna möta den 

individinkluderade grundsärskoleeleven i grundskolans verksamhet, för att kunna tolka 

grundsärskolans läroplaner samt eftersom att det idag kan finnas brister i det 

specialpedagogiska stödet till den enskilde läraren. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

Eftersom det finns få gjorda studier kring individintegrerade grundsärskoleelever i 

grundskolans tidigare år, är detta ett intressant ämne att vidare forska inom. Det skulle 

vara intressant att få grundsärskoleelevens perspektiv inom detta område, hur de 

upplever sin skolsituation samt vad de ser för förbättringsområden i skolan. Att även få 

med skolledares kunskaper kring detta viktiga ämne skulle vara intressant, hur de tänker 

och gör när de ska tolka dokument med begreppen inkludering, specialpedagogiskt stöd, 

En skola för alla etc. Avslutningsvis skulle det även vara intressant att jämföra en 

lyckad inkludering av en grundsärskoleelev mot en där man inte lyckats skapa de 

förutsättningar som är nödvändiga för att grundsärskoleeleven ska kunna få läsa 

inkluderat efter grundsärskolans läroplan i grundskolans tidigare år. Vilka faktorer är 

det som gjort att inkluderingen varit lyckad och vad kan vi lära oss av det? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Utbildning och yrkesbakgrund: 

 Grundutbildning, vidare kompetensutbildning 

 Ämneskompetens 

 Specialpedagogisk kompetens 

 Antal år i yrket 

 Erfarenhet av att undervisa enligt grundsärskolans läroplan 

Inkludering:  

Hur ser du på begreppet inkludering, vad betyder det för dig? 

Vad ser du som positivt med inkludering av elever från särskolan i grundskolans tidigare 

år?  

Vilka svårigheter ser du med inkludering av elever från särskolan i grundskolans tidigare 

år? 

Vilka faktorer ser du som särskilt viktiga för att inkludering av särskoleelever i grundskolas 

tidigare år ska bli lyckad?  

 

Undervisning  

Hur har du upplevt det som lärare att undervisa individinkluderade särskoleelever i 

grundskolans tidigare år i ämnet svenska? 

Hur är det att undervisa och bedöma enligt två kursplaner? 

Vilka är skillnaderna/likheterna mellan kursplanerna om ni ser till ämnet svenska? 

Beskriv vilket arbetssätt och arbetsformer du använder i din svenskundervisning;  

-Vilka faktorer styr när du lägger upp undervisningen?  

-Vilka fördelar och nackdelar upplever du med det sätt du valt att arbeta?  

Upplever du att du lyckas ge elever inskrivna i särskolan det stöd de behöver? Om inte, 

varför inte? Hur skulle stödet kunna bli bättre?  

Vilka elever är den största utmaningen i din undervisning? Varför?  

På vilket sätt tycker du att du anpassar undervisningen för eleven som läser enligt 

grundsärskolans läroplan? 

 

Specialpedagogiskt stöd 

Anser du dig ha tillräckligt med specialpedagogisk utbildning för jobbet som lärare? 

Finns stöd i planering av undervisning enligt grundsärskolans läroplan? 

Förekommer handledning och är stödteam inkopplat? 



 

Är ni flera pedagoger i klassrummet? 

Får eleven stöd av speciallärare/specialpedagog? 

Hur ser du på specialpedagogiskt stöd för egen del, är det tillräckligt? 

Är du nöjd med hur specialundervisningen organiseras? Vad är det som är bra? Vad skulle 
kunna bli bättre? Varför? 

Vilka kunskaper tycker du att lärare behöver ha för att undervisa elever som läser enligt två 

olika läroplaner?  

Har du kunskap om kompensatoriska hjälpmedel? 

Vilket stöd anser du att du behöver för att lyckas anpassa undervisningen till elevers 

olikheter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! Mitt namn är Stina Malmberg och är student på Umeå Universitet. Jag studerar till 

Speciallärare och står nu inför det avslutande examensarbetet. Jag tar kontakt med dig 

för att fråga om du vill medverka i en intervju för min magisteruppsats inom 

specialpedagogik. 

 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur lärare i grundskolans tidigare år 

med erfarenhet av inkludering ser på inkluderande undervisning. Studien utgår från 

begreppet inkludering och hur den möjliggörs i grundskolans tidigare år.  

 

För att fördjupa kunskapen har jag valt att genomföra en intervjustudie och söker därför 

lärare, verksamma i grundskolans tidigare år (år 1-6), med erfarenhet av att undervisa 

individintegrerade grundsärskoleelever enligt grundsärskolans läroplan i ämnet svenska. 

Genom intervjuerna vill jag få era tankar om inkluderande undervisning samt vilket 

specialpedagogiskt stöd lärare anser att de behöver för att bidra till en framgångsrik 

inkludering. Intervjuerna kommer att ske enskilt med mig och beräknas ta max 45 

minuter. För att intervjun ska vara forskningsmässigt korrekt kommer intervjun att spelas in 

och skrivas ut för att sedan analyseras. Jag frågar därför efter ditt samtycke till att jag spelar 

in intervjun.  

 

Mitt insamlade material kommer att behandlas utifrån de etiska principer som 

Vetenskapsrådet rekommenderar. Det medför att du får information om uppsatsen syfte och 

vad mitt uppsatsarbete kommer att leda till, dels genom detta brev men också muntligt vid 

intervjutillfället. Det insamlade materialet kommer endast att behandlas av mig och 

intervjuresultatet behandlas med konfidentiellt, inga namn eller härledande uppgifter 

kommer att nämnas i arbetet. Intervjun är helt frivillig och ni kan när som helst välja att inte 

svara på en fråga eller avbryta din medverkan. Om du skulle vara intresserad av att få den 

färdiga rapporten, så skickar jag gärna ett exemplar till dig! 

 

Har du frågor kring studien, hör av er till: 

Studerande: Stina Malmberg 070-270 01 03 

                     stisch13@hotmail.com   

 

Handledare: Ingmarie Mellenius 090-786 77 01   

                     ingmarie.mellenius@ling.umu.se 

 

Din medverkan i studien skulle vara värdefull, jag hoppas att ni vill delta! Maila era 

kontaktuppgifter senast 13-09-27 till Stina om ni vill delta i studien, därefter hör jag av mig 

och så bokar vi en lämplig tid till intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar Stina Malmberg 
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