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Abstract 
This study explores how well teachers think they succeed in their mission to include 
children with special needs into their ordinary groups of children. Interviews were 
carried out with five teachers in practice of the public school (year 2,3,5 and 6). The 
teachers were asked what support they have got from the schools manager, initially and 
ongoing, (information, necessary education, supportive expertise personnel, assistant 
teacher to the child and schoolmaterial.) The teachers were also asked how inclusion is 
arranged by three indicators of participation: physically, socially (interaction) and 
didactically -in educational situations of reading and writing. One finding of the study 
was that inclusion is difficult to arrange if  parents of included children demand secrecy 
of the diagnosis their child has. Three cases reveal severe problems of acceptance for 
the included child by the peers. In the other two cases the groups show great 
understanding and allowance. Furthermore, in the first mentioned groups the child was 
forced to be physically excluded from the peers and the group. All teachers were 
questioning if an included school form is the best for the child. There are few signs of 
progress due to inclusion and a lot of these children’s problems depend on low 
cognitive ability. Peers don´t have much response from their included friends.  All 
teachers lack time, education and support for their mission to include a dysfunctional 
pupil. A dilemma perspective was employed to highlight the findings. 
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1 Inledning 
Den här uppsatsen behandlar en ökad frekvens av integrerade elever med 
utvecklingsstörning placerade i grundskolans klasser. Det talas numera om inkludering 
för att markera något mer än bara integrering. Sedan 1970-talet har integrering av elever 
med utvecklingsstörning inneburit en avskild verksamhet från grundskolans klasser. I 
regel har det inneburit att man delat skolbyggnad och använt samma matsal (Haug 
1998). För den inkluderade eleven ställs idag krav om inte bara fysisk närvaro i 
klassrummet, utan även delaktighet och att ses som en likvärdig resurs (Persson 2007).  
Studien vill undersöka hur den utvecklingen fungerar i praktiken. Kan lärare ta emot 
grundsärskolans elever i en vanlig klass och samtidigt ge alla elever en likvärdig 
undervisning? 

Utvecklingen att fler elever i behov av särskilt stöd placeras i vanlig klass, kan delvis 
förklaras och motiveras med begreppet ”en skola för alla”, ett begrepp som ger alla 
elever i behov av särskilt stöd för att uppnå kunskapsmålen, rätt till det. År 1994 gav 
Salamanca-deklarationen direktiv om hur grundskolor ska inkludera barn med 
funktionshinder. Skolor skulle enligt människorättens grund ge alla barn i behov av 
särskilt stöd det stödet i klassrummet. Den antogs genast av Sverige och skapade en ny 
situation för lärare som nu förväntades kunna möta utvecklingsstörda 
grundsärskoleelever i sin vanliga klass. Likaså kom integrationsbegreppet att ställas på 
sin spets genom vilket arbetssätt som specialpedagogiskt arbete skulle byggas på. 
Inkluderingsbegreppet föddes (UNESCO 1994). 

Under en försöksperiod 1996-1999 lät regeringen föräldrar välja skolform till sina 
särskoleplacerade barn. Slutrapporten visade att barnen inte klarade kunskapskraven i 
grundskolan. Lärare som gav stöd till elever var ofta outbildade och någon 
kompetensutbildning av klasslärare erbjöds inte. Föräldrarna tyckte att deras barn fick 
för lite speciallärarstöd, och föräldrar fick informationen att de inte heller kunde 
förvänta sig lika bra stöd som i grundsärskolan. På människorättslig grund förordade 
Skolverket ett permanentande av försöksverksamheten, samtidigt som man uttryckte att 
bristerna måste åtgärdas (Skolverket 1999). Grundsärskolans elevers svårigheter att 
klara kunskapskraven föranledde förändringar i skollagen, och i nya skollagen ges dessa 
elever rätt att läsa efter grundsärskolans läroplan (SFS 2010:800). Skolverkets 
utbildningsinspektion visar att de flesta grundsärskoleelever trivs och känner sig trygga 
i grundsärskolan. De upptäckte även att flera inkluderade elever i grundskolan inte 
visste vilken kursplan de läste efter (Skolverket 2007). 

Emanuelsson (2002) framför att skolornas arbete försvåras av motstridiga 
styrdokument, där kunskapsmål att uppnå är för högt ställda, när alla elever inte har 
samma förmåga att på samma tid uppnå dem. Han efterfrågar en flexibel tidsram att nå 
målen, så en skola för alla blir möjlig att tala om även för IE (inkluderade elever). 
Samtidigt oroas han i likhet med Persson (2005) över att många elever i behov av 
särskilt stöd att nå mål inte ges det stödet, trots att skollagen ger den rättigheten. 

En diskussionsfråga är vad specialpedagogiskt arbete innebär, och ur vilket 
perspektiv man bör se funktionsnedsättningen. Haug skriver att traditionellt har eleven 
setts som bärare av problematiken, och vanligtvis har det inneburit en avskild 
specialundervisning. Sedan 1970-talet vill ett kritiskt perspektiv belysa miljön omkring 
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eleven som problematisk och som bör förändras istället för att eleven ska anpassas. 
Eleven sägs här vara i svårigheter, och inte en elev med svårigheter (Haug 1998).   

Det föreligger således ett behov att undersöka hur förutsättningarna ser ut i de 
inkluderade klasserna i grundskolan idag. Jag kommer att intervjua klasslärare med 
inkluderade grundsärskoleelever för att få en bild av hur de ser på sina möjligheter att 
ge de här eleverna en likvärdig inkluderad skolgång. De intervjuade lärarna kommer att 
presentera hur de uppfattar inkludering särskilt i läs- och skrivsituationer. 

Inledningsvis kommer styrdokumenten för grundskolan och grundsärskolan att 
presenteras. 
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2 Styrdokumenten 

2.1  Skollagen SFS 2010:800 
Skolornas arbete bestäms av skollagen där det anges lagrum för de olika verksamheter 
som ryms inom deras ansvarstaganden. Exempelvis anges i kap 1 §5 att skolans arbete 
skall bedrivas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Enligt kapitel 3 §7 i skollagen kan särskilt stöd ges i stället för den undervisning som 
eleven  skulle ha deltagit i. Detta  stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör 
om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Kapitel 3 §10 anger att stödet 
skall ges i tillräcklig omfattning så eleven i de olika skolformerna uppnår 
kunskapskraven. §11 medger att stödet ges i annan grupp utanför klassrummet om så 
anses lämpligt för elev. 

Skollagen säger vidare att skolan är skyldig att ge alla elever en trygg miljö (kap 5 
§3). Kapitel 6 ger lagrum mot kränkande behandling och huvudmannen är skyldig att 
tillse att personalen arbetar mot kränkningar. §7 visar på vikten av förebyggande arbete 
mot kränkande behandling, och huvudmannens ansvar att förhindra att barn utsätts för 
kränkningar under skoltid, samt vidare §9 som förbjuder kränkningar inom skolan. 

Enligt skollagen kapitel 7 §4 som beskriver hur skolplikt fullgörs i grundskola, ska 
elev med svårigheter att uppnå kunskapskraven ges plats i grundsärskolan efter 
utredning  enligt §5 om utvecklingsstörning (psykologisk, pedagogisk, social och 
medicinsk). Utredningen ansvarar hemkommunen för och sker i samråd med föräldrar. 
Dock kan i synnerliga fall för elevens bästa, placering ske i grundsärskola utan 
föräldrars  tillåtande. §9 Handlar om inkluderad skolgång, och elev som efter utredning 
blivit särskoleplacerad, medger att föräldrar kan välja att placera sitt barn i grundskolans 
klass, även om grundsärskolan i området erbjuder plats. Eleven läser då efter kursplanen 
i grundsärskola. Kapitel 10 §30 reglerar placeringen av elever i skolenheter, och 
erbjuder grundskolan rätt att i fall då elevers studiero äventyras,  placera en elev i annan 
skolenhet. Även grundsärskolan tillåts göra det enligt kapitel 11 §29, där också framgår 
att kommuner inte är skyldig att placera elev enligt föräldrars önskemål om det medför 
stora extra kostnader och större organisatoriska förändringar. 
 

2.2 Skillnader i läroplaner för skolformerna 
Nedan följer en kort jämförelse mellan de båda läroplanerna som till utseende och 
disposition  är väldigt lika. 

Grundskolans läroplan beskriver varje ämnes syfte och centrala innehåll i tre delar 
för varje stadie, medan grundsärskolans läroplan beskriver ämnenas syfte och centrala 
innehåll för åk 1-6 och 7-9. Varken syfte eller centralt innehåll beskrivs lika omfattande 
som i grundskolans läroplan. 

Grundsärskolans läroplan har färre ämnen beskrivna för att de ingår i block. I SO-
blocket ingår Historia, Geografi, Samhällskunskap och Religion, som i jämförelse med 
grundskolans ämnesbeskrivning är i mindre omfattning och inte lika preciserade.  NO-
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blocket i grundsärskolan  innehåller Biologi, Kemi och Fysik som även de är förenklade 
i sin beskrivning. I grundsärskolan kursplaner finns inte heller ämnena Moderna språk 
eller Teckenspråk för hörande. 

I båda läroplanerna beskrivs till sist kunskapskraven för betygsgraderna A-E, där E 
är lägsta betyg för godkänd nivå. Grundskolans högt ställda och preciserade 
kunskapskrav är fokuserade på att eleven har kunskaper, medan grundsärskolans mindre 
omfattande kunskapskrav är inriktade på att eleven i ämnet kan bidra och medverka. Ett 
omdömesbetyg ges i grundskolan från åk 3 i en tregradig skala VG-G-IG för att i åk 6-9 
graderas A-F. I grundsärskolan används betyg först från åk 6, och då enligt samma 
princip som i grundskolan med en gradering A-F. Ej uppnådda kunskapskrav visas av 
betygen IG och F. 
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3 Bakgrund 
Förhållandevis få studier av ämnet har genomförts i svensk kontext. Jag har funnit ett 
fåtal avhandlingar. Internationellt finns det fler studier i ämnet. Det finns flera studier 
och avhandlingar som behandlar ämnet inkludering, som dock inte alla berör 
utvecklingsstörning. Däremot har jag inte gjort någon fullständig översikt i 
forskningsläget som är större i västeuropa och den anglosaxiska världen. Länder där har 
enligt Persson och Persson (2012) bedrivit inkludering av elever med 
utvecklingsstörning sedan 1980-talet och har jämfört med Sverige en lång erfarenhet. 

3.1 Historiken bakom ”En skola för alla” 
Här nedan följer en kort historisk bakgrund om avvikande elever och vård som 
utvecklas till specialpedagogiken inom skolan. 

Avvikande utvecklingsstörda barn hölls undan skolor och samhälle genom att 
erbjudas vård i anstalter från 1860-talet. Från sekelskiftet började landstingen undervisa 
de sinnesslöa, som de ickenormala och milt utvecklingsstörda barnen kallades. I mitten 
av 1940-talet blev Skolstyrelsen tillsynsmyndighet av sinnesslöundervisningen, en 
indikation om att staten såg de utvecklingsstörda som en möjlig resurs i samhället att ge 
en strukturerad utbildning (Skolverket 2005). 1948 års SOU-utredning föreslog en 
enhetsskola som skulle ge arbetares barn en större chans i en skola för alla (Dahlstedt 
2011). Särskiljande skolformer blev fortsatt inrättade. 1955 infördes skolplikt i 
särskolan (7-21 år) för utvecklingsstörda utan tilläggshandikapp. De särskiljande 
lösningarna mötte kritik av segregeringen efter normalitetsprincipen, och gjorde att  
man i  betänkandet 1959 föreslog demokratisering och istället för straff ge vård och 
behandling i de nya obs-klasserna. I Obs-klasserna samlades både utåtagerande elever 
och svaga elever i gråzonen mellan särskola och grundskola. Obs-klasserna hade till 
uppgift att avlasta normalklassen så de ökade behoven av kvalificerad arbetskraft 
tillgodosågs, genom att inte hämma de läraktiga barnen i de övriga klasserna i den nya 
enhetsskolan (Brodin 2004).   

Den nya synen på funktionshinder som normaliseringsprincipen medförde gjorde att 
läroplanen LGR69 såg integration som en lösning och att elever så långt som möjligt 
skulle undervisas i specialklasser inom skolans lokaler (Vernersson 2007). Det fanns 
också ett behov att få tillgång till fler och större lokaler efter att man dubblerat gruppen 
utvecklingsstörda genom träningsskolan tillkomst. Här placerades elever med stort 
stödbehov och som inte ansågs kunna tillägna sig ämnesstudier. Eleverna gavs istället 
alldaglig funktionell träning i ett socialt sammanhang (Skolverket 2005). 

På 1980-talet försvann specialklasslärarens självständighet och arbetsenheten blev 
basen för arbetet vilket också skulle ske mer förebyggande ute i klasserna. Mer 
samarbete framgick tydligt i LGR80 (Vernersson 2007). Från 1989 skulle speciallärare 
ersättas med specialpedagoger för att i ett organisatoriskt grepp förändra arbetssätten i 
klasserna och kunna möta elever med särskilda behov. De nya lärarna från 90-talet hade 
dock inte getts de kunskaperna och saknade specialläraren som avlastning och stöd 
(ibid). 
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1991 togs beslutet att kommunalisera skolan. Under 80-talet spelade media en stor 
roll i att förändra synen på skolans uppgift att utbilda framtida medborgare med 
kollektivt ansvar för demokrati i solidarisk anda. Tillsammans med ökat 
föräldrainflytande blev en annan syn på utbildning som en investering för den enskilde 
rådande i det nya samhället (Dahlstedt 2007). Rektors ansvar ökade 1996 när 
kommunen övertog särskolan från landstinget. De små ekonomiska medlen som 
kommunerna förfogade skulle hushållas med, men fler kategoriserade (främst 
medicinska diagnoser) elever gav möjlighet till mer pengar via statsbidrag för de 
diagnostiserade. Kommunens nya åtagande gav minskade möjligheter till stöd för 
allmänt svaga elever i behov av stöd, men kom att öka antalet inskrivna elever till 
särskolan (Tideman 2000). 

En försöksverksamhet från 1996 medgav föräldrar att placera sitt grundsärskolebarn i 
grundskola. Skolverket rekommenderade att permanenta verksamheten av skäl som 
byggde på Salamanca-deklarationens värdegrund om mänskliga rättigheter för 
funktionshindrades rätt att deltaga i samhället (Skolverket 1999). Stigmatiseringen av 
eleven i särskiljande undervisning sågs som grund tillsammans med den demokratiska 
rättvisesaspekten att alla individer i samhället ska undervisas i samma klassrum. 
Därmed skulle specialpedagogiken bedrivas i klassrummet enligt den inkluderande 
tanken, och ökad respekt och acceptans för olikheter och funktionshinder i samhället 
kan på så sätt uppnås (Haug 1998). 
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4 Teorigenomgång 

4.1 Specialpedagogiska teorier 
Det specialpedagogiska arbetet beror till stor del av synen på funktionsnedsättningen. 
Enligt Nilholm (2006) är kategoriskt eller kompensatorisk perspektiv det traditionella 
synsättet. Denna syn på elever med funktionsnedsättning härrör ur kategoriseringen av 
elev med svårigheter. Individen ses enligt detta synsätt som bärare av hindret och 
etiketteras med en benämnd avvikelse från normen, och blir därmed en belastning i 
grupper av normalbegåvade. Eleven ges då specialundervisning utanför klassen. Genom 
att försöka kompensera elevens brister kunskapsmässigt önskar man att eleven sedan 
ska kunna följa med i klassens vanliga undervisning. Teorin är att specialpedagogiska 
insatser bäst genomförs i lugn och ro så att eleven ges möjligheter att komma ikapp 
klasskamrater. 

Kritiskt eller relationellt perspektiv innebär enligt Nilholm (2006) ett ideologiskt 
ifrågasättande av ovanstående syn. Specialpedagogiken blir förtryckande i sitt 
utpekande av barn som onormala, vilket sker i kategoriseringen av barn i olika 
grupperingar. Företrädare för detta perspektiv riktar främst kritik mot normalitet och 
vad specialpedagogiken själv skapar i form av marginalisering av de barn som är i 
behov av stödinsatser (Nilholm 2006). På 70-talet visar Haug (1998) att det kritiska 
perspektivet gavs ett större utrymme bland forskare som ifrågasatte diagnostiseringens 
tillförlitlighet om vilka brister som skulle kompenseras. Fortsättningsvis innebar det att 
eleven inte längre sågs som en elev med svårigheter, bärare av problem, utan definieras 
som elev i svårigheter. Här är det skolan som i bemötandet av eleven med särskilda 
behov anpassar sig så att hinder för eleven undanröjs och möjliggör en skolgång i vanlig 
klass. Undervisning sker gemensamt och klassrumsmiljön fokuseras så att eleven ges 
stöd från sina förutsättningar att utvecklas optimalt och i samspel med klasskamrater. 
Läraren arrangerar undervisningen så att alla elevers behov tillgodoses (Haug 1998). 
Kritiken mot specialpedagogiken och dess värderande samt marginaliserande följder ger 
enligt Nilholm en vision om att skolan helst ska klara av att möta varje elevs behov 
utifrån dess egna förutsättningar, utan segregerande arrangemang, och att  
specialpedagogiken därmed blir överflödig (Nilholm 2006).   

Dessa två perspektiv kan ses som varandras ytterligheter, men är längs samma skala 
försök i strävan att lyfta elever i behov av stöd. De är dock varandras motsatser i 
avseende på hur man bäst tror sig hjälpa eleven. Det finns ingen forskning som entydigt 
visar att endera sättet är effektivare än det andra (Persson 2007). Haug talar om två 
utbildningspolitiska riktningar där den inkluderande integreringen baseras på 
rättviseaspekten och springer ur det nordiska idealet om skolan i samhällets tjänst för att 
skapa medborgarkompetens och gemenskap (Haug 1998). 

Sedan millennieskiftet har Dilemma-perspektivet lyfts fram som innebär att man 
måste se även andra lösningar som möjliga än de erkända perspektiv som ovan beskrivs. 
Det innebär att man måste kompromissa för att på bästa sätt ge det stöd som fungerar 
bäst. Att det helt enkelt inte finns någon enkel enhetlig lösning (Persson 2007). 
Nilholm menar att perspektivet kan sägas främst ta sitt avstamp genom ifrågasättande 
av den utopi man ser speglas i kritiska perspektivets mål om en skola för alla barns 
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behov utan segregerande insatser och definitioner av avvikelser (2006). Nilholm 
beskriver hur författarna Clark, Dyson och Millward, sedan 1998 argumenterar mot de 
problem ett tankesätt som en specialpedagogikfri skola innebär. Framförallt riktas 
kritiken mot en för enkel tes om att det går att hjälpa elever med att se deras 
problematik, ställa diagnos och bota. Därmed är det kritiska perspektivet alltför lika det 
kategoriska, i sin syn på hur man bäst hjälper en elev i behov av extra stöd 
(Nilholm2006). 

Dilemma-perspektivet vill enligt Nilholm fokusera på skolsystemets komplexitet 
som består i skolans uppgift att fostra blivande medborgare, att samtidigt ge eleverna en 
likvärdig utbildning och att leverera (gradera och sortera) lämpligt kompetenta 
arbetstagare efter arbetsmarknadens behov. Skolarbetet blir i viss mån motsägelsefullt 
då läraren ska ge eleverna liknande kunskaper men anpassa sig efter var och ens behov 
efter de förutsättningar individen har. Inom skolan ryms olika intressegrupper om hur 
verkligheten i skolan ska te sig. Dilemma-perspektivet vill lyfta fram de två 
perspektiven i praktiken, och därmed skapa förhållningssätt till de olika dilemman som 
finns i skolan, vilket gör att man ibland finner den bästa lösningen i segregerad form 
likväl som i den inkluderade specialundervisningen. Det blir också viktigt att försöka se 
andra lösningar än de två erkända perspektiven när man utgår från varje individs olika  
behov (Nilholm 2006). 
 

4.2 Inkluderingsbegreppets definition 
Haug (1998) beskriver integrering som antingen segregerande eller inkluderande, med 
utbildningspolitiska riktlinjer som grund. Den inkluderade integreringen förutsätter att 
undervisning sker i klassen och syftar till en gemenskap där barnen som vuxna ska 
fungera tillsammans i samhället. Den exkluderande integreringen är den segregerade 
undervisning som bedrivits med specialskolor och specialundervisning avskilt från 
övriga klasser i grundskolan. 

Nilholm (2006) sammanfattar inkludering som ett försök att förändra skolans arbete 
till att utgå från elevernas olikheter, att skolan i sin utformning ska anpassas efter 
elevernas förutsättningar. Delaktighet och gemenskap är centrala värden som 
eftersträvas i försöket att ge en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Salamanca-
deklarationen är starkt bidragande till utvecklingen av ett nytt begrepp. Nilholm menar 
att det är mycket viktigt att finna en tydlig definition av begreppet då han upptäckt 
många olika tolkningar av inkludering (2006). 

Begreppet inkludering diskuteras av Pirrie och Head (2007), och de tar upp den 
begreppsglidning som kommit specialpedagogiken till del genom övergång från 
integration till inkludering. I Storbritannien avsågs integration gälla en grupp avvikare, 
och att särskilt stöd baserades på behov hos den funktionsnedsatte. Men inkludering 
baseras på en rättighet om lika värde, där behov inte styr det särskilda stöd som ska ges. 
Begreppet  inkludering definierar något annat och i vidare termer. Det riktar sig mer 
mot ett tillstånd där tillgänglighet, kommunikation och mångfald möts, och är ett långt 
mer komplex begrepp att förklara än integrering. Skolpersonal i Storbritannien menar 
att de inte kan definiera vad det är de ska sträva mot, och utan ett tydligt mål kan de inte 
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veta hur de ska arbeta. Inkludering omfattar alla elever och ämnar i längden organisera 
om skola och samhälle till ett kulturellt konsensus, där alla oavsett förmågor i sin 
mångfald ska bli delaktiga. Kritiker ser problem med rättviseaspekt som grund för 
inkludering och menar att därmed förskjuts fokus från elevens behov till en 
rättighetsstyrd agenda. Därför framför kritiker det nya begreppet disablism, i vilket  
speglas svårigheten att tala om vilka begränsningar som funktionsnedsatta individer 
ändå har. 

Pirrie och Head (2007) ställer den känsliga frågan om man kan ifrågasätta 
inkludering eftersom det implicit kan ses som att man diskriminerar elever i behov av 
särskilt stöd och inte erkänner dem lika värde. Pirrie och Head redovisar kritikerna 
Miller et al, Chapman och Bauman i sina studier, alla från 2004, att skolpersonal genom 
den oklara definitionen inte har en aning om vilket målet är. Inkludering inbegriper den 
sociala helheten i samhället mer än integrering gör, och kritikerna menar att skolan inte 
har ekonomiska medel eller verktyg att lösa Europas integrationsproblem eftersom det 
tycks åsyftas. Problemet de ser är att begreppet inte låter sig definieras ens av 
företrädare och bygger på en positiv känsla av tillhörighet, vilken samtidigt blottlägger 
motsatsen, utestängning från grupper. En ständig rädsla för ensamhet speglar livets 
innehåll och överlevnadskamp sedan urminnes tid, och är fundamental för människan. 
Inkludering menar de har aldrig varit naturligt för människan annat än i familjen, men 
individen har alltid strävat mot en tillhörighet i någon grupp. Det blir således en stor 
utmaning i att uppnå något som aldrig varit och därmed inte kan beskrivas hur det ska 
genomföras menar kritiker (Pirrie och Head 2007). 

Begreppet inkludering faller in i den diskursiva maktordningen som Jörgen Isaksson 
granskar i sin avhandling Spänningen mellan normalitet och avvikelse (2009), om 
makten att definiera innebörd av begrepp, och att denna rätt tillfaller den starkaste 
kraften i samhället. Diskurs kan förklaras som en rådande åsiktsnorm inom en 
vetenskap, samtidigt som andra åsikter finns, men inte släpps fram eller ges utrymme. 

 Isaksson talar om plusord, att de används som något positivt, men i själva verket kan 
vara något annat då den tolkande besitter makten att stifta lagar och bestämma innebörd 
av orden. Isaksson menar att inkludering förefaller vara ett sådant ord (2009). 

Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet inkludering i den meningen att 
den inkluderade eleven (IE) förväntas vara fysiskt närvarande i samma rum, socialt 
accepterad och delaktig i gemenskap och skolarbete. Det vill säga den beskrivning som 
Lisa Asp-Onsjö2006 gör av inkludering. 
 

4.3 Utvecklingsstörning 
En enkel definition av utvecklingsstörning är enligt Tideman att en person har nedsatta 
intellektuella funktioner. Begreppet har stora variationer. Vanligast är att ett 
psykologiskt intelligenstest visar om intelligenskvoten (IQ) ligger under 70. För en 
ytterligare indelning skiljer man på lätt, lindrig-måttlig och grav utvecklingsstörning. 
Den första gruppen lätt utvecklingsstörda har en viss uppfattning om tidens spännvidd, 
om allmänna tillvaron, men också bortom det upplevda, att andra platser finns. 
Skillnader inom grupperna av lätt till grav utvecklingsstörning är stora, och behovet av 
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stöd varierar lika mycket. Elever med lätt, måttlig utvecklingsstörning kan sägas vara de 
elever som ingår i grundsärskolan. Elever med djup, svår och måttlig 
utvecklingsstörning utgör de två andra grupperna och brukar ingå i vad man kallar 
träningsskola, en del av särskolan (Tideman 2000). 
    Skolverkets allmänna råd (2013) uttrycker två krav för utvecklingstörning; som en 
nedsättning i intelligensförmåga före 18 års ålder, och kombinerad med en nedsatt 
adaptiv förmåga eller beteende. Sedan 2013 gäller att elever med diagnos inom 
autismspektrat ska ha en samtidig konstaterad utvecklingsstörning, eller bestående 
begåvningsnedsättning för att ses som utvecklingsstörda (kap 29 §8 SFS, Skolverket 
2013) och kunna ges plats i särskolan. 
 

4.3.1  Att arbeta med utvecklingsstörning 
Blom vid Södertörns Högskola har skrivit en FoU-rapportserie om skola och 
funktionsnedsättning där hon sammanfattar särskolepedagogikens behov av mer tid, 
förberedelse, individualisering, flexibla och konkreta metoder, alltså etablerad 
pedagogik men fördjupad och utvecklad (Blom 2003).  Samtidigt behövs kunskap om 
funktionshinder och behov som ska beaktas, som även Åkerblom (1988), Andersson 
och Thorsson (2008) påtalar. Blom belyser att samarbetet mellan expertis, inom 
arbetslag och med föräldrar är viktigt för att kunna skapa fungerande relationer med de 
inblandade och eleven (2003). 
    Fortsättningsvis ser Åkerblom att det gäller att ge IE tid att finna glädje i sina 
uppgifter och ge uppmärksamhet så IE känner att stöd finns nära för bekräftelse och 
bejakande. Åkerblom tar upp vikten av att alltid bejaka lusten till ett yttrande av eleven; 
vad de känner, tänker och vad de gör. Om lust alltid bejakas, stimuleras lusten att 
kommunicera och då växer språket. Hon menar att språket utvecklas inom allt de i 
gruppen gör tillsammans, och främst genom samtal. Det gäller för läraren att i 
varierande grad stötta eleven till att delta i samtalen. Självförtroendet som måste byggas 
upp ger förutsättningar för eleven att utvecklas. Självtillit kan dock snabbt raseras om 
inte läraren finns nära vid alla tillfällen, och elever med utvecklingsstörning är i hög 
grad känsliga för motgångar (Åkerblom 1988). I arbetet med att finna den lämpliga 
nivån av de kunskaper IE förväntas nå upp till finner Blom (2004) en  motsättning som 
är svår att hantera. Samtidigt som arbetet med att bygga självförtroende pågår genom att 
undvika misslyckanden uppstår en konflikt. För att kunna tillägna sig kunskaper måste 
IE känna trivsel och erkännande i klassen. Risken finns att känslan av grupptillhörighet 
minskar om kunskapsmålen för IE  allt för mycket avviker från klassens uppgifter och 
arbeten (Blom 2004). Blom visar på att grundskoleläraren måste stöpa om 
kunskapssynen och beakta även ur ett särskoleperspektiv. Där betonas kunskapskraven 
lägre och den sociala delen är mer uttalad att stödja eleven till ett fungerande liv i 
delaktighet med det omgivande samhället, men också att hjälpa eleven in i ett lämpligt 
och funktionellt yrkesliv och socialt nätverk på fritiden (Blom 2003). 

En positiv relation till föräldrarna är i arbete med funktionsnedsatta elever en 
förutsättning enligt Blom för att läraren ska ges förtroende i arbetet med eleven. Läraren 
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måste ges redskap att hantera situationer med föräldrar att kunna samtala om olika 
svårigheter. Föräldrars syn på t ex barnets problematik kan behöva omvärderas och då 
måste läraren ge dem stöd i den processen (Blom 2003). 

Vernersson (2007) betonar lärares attityd till IE som avgörande för om IE lyckas 
inkluderas socialt. En positiv och inställning till att arbeta med IE och bemötandet är 
viktiga delar av inkluderad skolform, vilket också Persson (2007) nämner. Han ser 
också ett fungerande arbetslag likaväl som ett nätverk av olika professioner som 
nödvändiga att involvera. För att en sådan samverkan ska komma till stånd krävs stöd 
från skolledning, och Persson menar att rektors medverkan och kunskap om IE är 
avgörande för att IE ska ges en positiv skoltid (2007). Även Vernersson (2007) 
framhåller rektorns roll för att ge arbetslag tid att utveckla inkluderande förhållningssätt. 
Rektorn bör också se till att skolan har kompetent elevvårdspersonal tillgänglig när den 
behövs, vilket innebär att centrala mobila resurslag inte alltid ger den hjälpen (2007). 

4.4 Identitetsskapande och grupperingar 
En stor undersökning som omfattade alla förskolebarn i fem län, och där de också 
inkluderade särskoleelever i förskoleklass, visade att många utvecklingsstörda barn 
vänder sig främst till vuxna. Studien som Brodin hänvisar till utfördes 1987-91 av 
forskarparet Hill och Rabe på uppdrag av staten. Syftet var att visa förutsättningar för 
integrering och verkligheten för de utvecklingsstörda barnen. De var tydligt exkluderade 
från gruppen: 79% av social interaktion var till vuxna och uppföljningsstudien visade 
ingen förbättring. Förklaringar trodde man låg i att personalen visade brister i kunskap 
och hade negativa attityder till utvecklingsstörda barn. Hill och Rabe konstaterade att 
segregeringen tycks tillta i ökad ålder och att integrering inte sker av sig självt (Brodin 
2004). 

Hill och Rabe (2001) påvisar i undersökningen att barn söker kamratskap med dem 
de kan identifiera sig med och vänskap med dem som kan medföra ett ömsesidigt utbyte, 
och däri ryms en önskan att identifiera sig med de utvalda på ett djupare plan. Studien 
visade att barn redan i tidigare ålder överlag sökte sig till likadana barn. De kunde 
förvisso leka med IE och även umgås, men med ökad ålder ändrades barnens parametrar, 
och värden som barn i sin egen grupp innehar blir allt viktigare och IE lämnas alltmer 
utanför gemenskapen (Hill och Rabe 2001). Brodin tror att små barn hyser större 
acceptans för tillkortakommanden genom sin egen begränsade förmåga och kan därmed 
lättare tolerera IE. Hon konstaterar tyvärr att vartefter barnet växer minskar möjligheten 
att spegla sig i varandra för att finna likheter. Enligt Brodin kan det då bli svårt att tala 
om en skola för alla i senare stadier. Hon ställer frågan hur självkänslan blir hos barn 
som inte kan stanna kvar i sin grundskoleklass  då de ej accepteras av klasskamrater och 
utsätts för misslyckanden (2004). 

Frisén och Hwang (2006) klarlägger att barn och ungdomars identitetsutveckling 
sker i spegling mot personer och grupper man vill likna sig vid.  Barn är olika och olika 
personligheter associeras med normer för hur de ska vara. I grupper söks stöd och 
identitetsmarkörer speglas. Förväntningar hur vi ska vara skapas av normer som 
uppkommer i det offentliga sociala rummet (2006). 
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En sydafrikansk fallstudie av Pillay och DiTerlizzi (2009) ger en bild av hur en 
tidigare inkluderad elev i offentliga mainstreamskolan, efter omplacering till en 
specialskola utvecklat självförtroendet och blivit mer social. Han kunde nu knyta 
kontakter och gjorde framsteg i sina studier. I vanlig klass var pojken innesluten och sa 
ofta att han inte kunde. Han såg sig nu mer jämlik och därmed mer kompetent. I 
särskolan fanns resurserna nära tillhands och kompetens att möta pojken på rätt nivå, 
vilket ofta är svårt i en normalklass som är för stor med många elever och få 
kompetenta lärare. Författarna förklarar att grundskolornas organisation inte har resurser 
nog för att kunna ge funktionsnedsatta elever det stöd de behöver(2009). 

Gustavsson (2001) pekar på en omvänd stigmatisering som IE riskerar. En önskan 
om att uppnå idealen om självförverkligande och rättigheten att erkännas jämlikhet i 
samhället som aktualiserats av rättviseaspekten kan bli svår för IE. Den 
funktionsnedsatte kan ofta i motsats till de flesta andra i samhället inte kontrollera den 
processen, och kan lätt misslyckas i sin strävan att vara som andra. Det unika som hos 
andra blir en tillgång och lyfts fram, kan hos IE bli en nedvärderad avvikelse (2001). 
  

4.5 Inkludering i läs- och skrivsituationer 
Läraren måste enligt Vernersson (2007) kunna inspirera och ha god kunskap om vad 
eleverna kan och behöver för stödinsatser. Läsning måste förberedas, genom samtal ge 
förförståelse, förklara begrepp/ord, skapa intresse för uppgiften och variera arbetssätt. 
Skrivandet stöds genom t ex tankekartor eller hjälpmedel som dator. Viktigast är att 
läraren vet hur eleverna lär och vilken förmåga de besitter (2007), och utöver 
ovanstående pekar Liberg (2010) på hur viktigt det är med en tydlig arbetsstruktur för 
eleven. Hon lyfter fram att IE måste ges texter (ibland ljudbok) på rätt nivå för att 
utvecklas, sedan ska självtilliten stärkas genom att visa på det som är positivt (2010).         

Andersson och Thorsson (2008) visar att arbetet i en skola för alla måste innebära att 
alla elever ges plats inom skolan.  Tinglev (2008) pekar på forskningsresultat som säger 
att delaktighet är en viktig faktor för inkluderad skola. Liksom Vernersson (2007) lyfter 
de fram nödvändigheten att ge extra tid till lärarlag att utveckla arbetssätt och 
förhållningssätt som ger alla elever det stöd som krävs. Till det krävs 
kompetensutbildning och samarbete för att skapa positiva relationer (2008). 

Emanuelsson (2002) ser att många elever inte når upp till kunskapsmålen. Han menar 
att de är alldeles för högt ställda, och när elever som behöver stöd för att nå målen inte 
får det stöd de dessutom har rätt till, har skolans arbete och normer hamnat fel. Elever 
med funktionsnedsättning måste också kunna ges en plats i en skola för alla. Det måste 
vara en skola där de inte redan på förhand är givna att misslyckas (2002). 
 

4.6 Erfarenheter av inkludering 
Vernersson (2007) anser att de ekonomiska nedskärningarna under 1990-tal var svåra 
att hantera i sig, och att samtidigt genomföra inkluderande nysatsningar med nya 
läroplaner och betygssystem blir stora och svåra utmaningar att gå i land med. I en 



 

18 
 

enkätundersökning om specialpedagogisk fortbildning visade Vernersson att många 
skolor, på grund av svag ekonomi, tvingats begränsa specialpedagogiska resurser. 
Därmed måste lärarna i vanliga klassen ta hand om flera elever i svårigheter, men ofta 
utan att ha kunskap. Inkludering kräver mer kompetensutveckling, och framförallt 
efterfrågas av lärare kunskap om olika funktionshinder, förhållningssätt, 
konflikthantering och metodik (2007). 

Storbritanniens skola har från 1980-talet sett nedskärningar och beskrivs av Ball som 
företagsdrivna skolenheter, där ytliga och mätbara kunskaper blir härskande då lärarna 
ska hinna med fler elever som har särskilda behov, vilka ska rymmas i de vanliga 
klasserna. Med en slimmad organisation och effektivitet som kännetecken, kallas de 
mainstream-skolor (Ball 2003). 

I England förs en öppen debatt om inkludering, hur det ska gå till, och vad man 
eftersträvar. Allans studie om hur lärare och elever ser på inkludering (Allan 2010) visar 
att barriärer ofta är lärare, utöver skolmiljön och strukturer i skolarbetet. Elever är ofta 
mer positiva och ser få hinder, att lärare krånglar till det och undviker att få med IE i 
samspelet, ofta av rädsla att kommunikation inte fungerar i helklassen. De ser att lärarna 
skiftar i attityd och beteende vilket hämmar deltagande för IE. Det är förståelse för 
behoven hos IE som lärarna saknar kunskap att hantera. Lärarfacken är uttalat kritiska 
till förutsättningarna för inkludering. Lärare och fack ser inkludering som en positiv 
skolutveckling, men att organisationen i skolan ej räcker till. I Storbritannien talas 
alltmer om att IE med mer komplexa behov behöver en särskiljande lösning så länge 
fortbildning saknas och en klar vision om vad det är man menar med inkluderad skola 
(2010). 

Skolan är i otakt med tiden, menar Helldin (1998) och visar att i skolorna ryms sällan 
visionerna om inkludering, trots att man efterlyser ett perspektivbyte bland lärare på 
undersökta skolor. Skolarbetet blir vanemässigt och sätter gränser för utveckling, vilket 
gör att akuta insatser tar över. Det beror inte enbart av personalbrist och för lite tid. En 
vilsenhet om vad som behöver förändras och att specialpedagoger har svårigheter i den 
personal-kollega situation som inte är lätt att manövrera. De känner en rädsla i att 
kollegor kan ta illa upp i ett förändringsarbete. Därför tycks man fortfarande anpassa 
elever till skolans arbetssätt än tvärtom. Man har inte heller lyckats med intentionerna 
från LGR 80 i att ge särskilt stöd i klassrummet, vilket förutsatte en förändrad och 
utvidgad lärarutbildning som skulle ge lärarna speciallärarkompetens. Dessutom 
försvann utbildningen av speciallärare som ersattes av specialpedagoger för att förändra 
och utveckla skolans arbetssätt (Helldin 1998). 

Essunga-studien som Persson och Persson (2012) presenterar ger hopp för 
inkludering. Kommunen tog fasta på förnyelse och politiker satte upp tydliga mål om 
kunskap, motivera elever, fortbilda lärare och speciallärare plockades in i klassrummet 
där alla elever i svårigheter rymdes. Det var viktigt med tydligt ledarskap som visar vart 
man strävar och vad man vill. Positiva attityder och bemötande hos skolledning och 
lärare kombinerat med intresse för att alla ska vara delaktiga och se alla elever med 
potential att uppnå målen. Man lyckades i skolarbetet väva in inkluderingens grundidé 
om att se hela eleven, och att koppla ihop elevernas hela livssituation utanför skolan. 
Skolan visade en tydlig ambition att lära känna varje elev och ses som avgörande för 
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tolerans och förståelse för varandras olikheter. I det arbetet ingick även att utforma 
arbetslag ifrån skolans eget behov och att se till att samarbetet fungerade, även mellan 
olika arbetslag och expertis som mellan skola och socialtjänst (2012). 
 

4.7 Vad är då inkludering? 
En doktorsavhandling om åtgärdsprogram föranledde Asp-Onsjö (2006) att strukturera 
vad inkludering innebar. Hon saknade ett praktiskt verktyg för att se hur skolorna 
anpassar sin verksamhet efter elevernas behov. Hon menar att det är nödvändigt i 
arbetet med åtgärdsprogram då skolorna ska arbeta med fokus på elevernas behov, och 
att elever i behov av särskilt stöd nu ska ses som elever i svårigheter, ej med svårigheter. 
Inkludering beskriver hon som en balansakt som inte är konstant, och att en del elever 
vill ges stöd i klassrummet medan andra helst vill få stödet utanför. Asp-Onsjös 
intention är att skolor med ett tredelat begrepp av inkludering kan ges ett verktyg att 
bedöma en elevs skolsituation, men också att planera och tänka igenom IE's lärande ur 
alla tre perspektiv. Hon påpekar att de tre aspekterna ibland kan flyta in i varandra och 
menar att de inte ska ses helt åtskilda, men de tre delarna krävs för att eleven ska kunna 
anses vara inkluderad till fullo. 

Asp-Onsjö (2006) definierar inkludering med att IE ska vara fysiskt närvarande i 
klassrummet större delen av lektionerna, deltagande i ett socialt sammanhang där 
interaktion sker med både övriga elever och läraren. Till sist ska IE vara didaktiskt 
inkluderad med förutsättningar som är anpassade för att IE ska utveckla lärande på ett 
positivt sätt, vilket kan handla om olika arbetssätt och varierat arbetsmaterial som gör 
IE delaktig, och tas till vara som en resurs (2006). 

För att sammanfatta inkludering utifrån litteraturen innebär det att skolan ger stöd till 
läraren för att IE ska kunna utvecklas så väl som möjligt. Rektorn ska se till att IE 
placeras i den lämpligaste elevgruppen, och ge nödvändig information innan 
mottagande, till både lärare och arbetslag för att de ska kunna planera för IE innan 
skolstart. Hela skolans personal ska utveckla samsyn i förhållningssätt och visa positivt 
bemötande. Kunskap om funktionshinder och behov hos IE måste läraren få genom 
kompetensutveckling, och ett funktionellt stöd inom EHT ska finnas. Extra tid måste 
ges lärare och arbetslag för att sätta sig in i grundsärskolans kursplan och kunna planera 
och förbereda anpassningar för IE, bland annat genom olika arbetssätt och adekvat 
arbetsmaterial. Lärarens didaktiska anpassningar för IE leder till delaktighet, och 
arbetsuppgifter på rätt nivå leder till positiv kunskapsmässig utveckling.  
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5 Syfte och frågeställningar 
Med anledning av den bakgrund som beskrivits finns ett intresse att undersöka närmare 
hur inkludering av grundsärskoleelever upplevs av grundskolans lärare. Vilka tankar har 
lärarna om möjligheten att i klassrummet kunna möta den inkluderade eleven (IE) 
framgångsrikt, dvs möta särskilda behov som påkallas av de svårigheter 
utvecklingsstörda elever har och som eleverna behöver hjälp att hantera och arbeta med. 

Syftet är att undersöka vilket stöd lärare har fått av skolledning, samt hur lärare 
uppfattar sina möjligheter att inkludera IE i de situationer där läsning och skrivning 
ingår. Vilken uppfattning har läraren om att elever i klassen som läser efter särskolans 
kursplaner görs delaktiga under lektioner och där elevernas olikheter tas till vara som en 
resurs?   
 

Frågeställningar: 
 

• Vilket stöd, initialt och löpande, upplever lärarna att skolledningen ger till 
läraren, då grundsärskoleelev (IE) inkluderas i grundskoleklass?   

• Hur upplever lärarna att IE fysiskt inkluderas i klassrummet vid arbetet med 
läsning och skrivning? 

• Hur upplever lärarna att IE inkluderas socialt i skolarbetets läs- och 
skrivsituationer? 

• Hur beskriver lärarna den didaktiska anpassningen för IE? 
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6 Metod 

6.1 Metodval och material 
Jag valde att använda intervjuer för att få svar på mina forskningsfrågor. 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) är öppna till formen och erbjuder mig svar med en djupare  
kvalitet än frågor som är slutna, vilka skulle begränsa informationen. En kvalitativ 
analysmetod har därför använts. Svaren kategoriseras i en översiktlig resultatanalys som 
följer forskningsfrågorna (Nyberg 2010).  Intervjumetoden som är halvt strukturerad ger 
möjlighet till förtydligande, komplettering och fördjupning genom följdfrågor.  
Intervjufrågorna har konstruerats under läsning av  litteraturen som valts ut för att ge 
information om inkludering.  Intervjuformuläret gav stöd med frågor till varje 
kategoridel av svar jag ville få fram, informanternas bakgrund och utbildning, deras 
uppfattning om klassens och sin egen inställning till IE, årskurs och elevdata. Övrig 
utrustning jag använt är inspelningsapparat och anteckningsblock. 

6.1.1 Urval och begränsning 
För att kunna genomföra och hinna med studien, var det enklast att enbart undersöka 
min kommunala arbetsgivares skolor då jag vet att de tar emot särskoleelever i grund-
skoleklass. Det underlättade även genomförandet av studien genom min tillgång till 
administrationen. För att rättvisa jämförelser skulle vara möjliga inom urvalet för in-
formanter valde jag att intervjua lärare på låg- och mellanstadiet. Organisationen är lik-
artad och klasslärare leder större del av lektionerna.  I den lista jag erhöll fanns också 
fler IE i dessa skolformer, hela 32 av 40 IE. För fortsatta jämförelser var det viktigt med 
relativt lika förutsättningar;  att antalet elever i klassen var inom normalstorlek med ca 
20-25 elever, samt att inte fler än två IE fanns i klassen. 
 
Informanterna har getts namn i bokstavsordning kronologiskt av intervjuernas genomfö-
rande: 
 
Ann, Sv-So lärare 1-7 examen 1993. Klass 6 (19 elever varav tre elever ytterligare med 
diagnoser). IE pojke (Autism och Utvecklingsstörning). 
Bea, Sv-So lärare 1-7 examen 2002. Klass 2 (22 elever). IE flicka (lindrig utvecklings-
störning) överårig ett år. 
Cia, Sv-Idrott 4-9 (grundsärskola tillval) examen 2010. Klass 5 (24 elever). IE1 flicka 
och IE 2 flicka, (utvecklingsstörning båda) båda överåriga ett år. 
Disa, Sv-So lärare 1-7 (dyslexi och matematik-kurser) examen 2007. Klass 2 (18 ele-
ver)  IE flicka (Autism-retarde). 
Eva, Sv-So 1-7 examen 1999. Klass 5 (32 elever) IE pojke (utvecklingsstörning och 
något mer -utredning pågår). 
 

6.2 Intervjufrågors utformning och kategorisering 
För att strukturera och åskådliggöra studien har jag valt att genomföra undersökningen 
enligt Asp-Onsjös praktiknära uppdelning av inkluderingsbegreppet (2006). 
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    Jag har undersökt hur skolan arrangerat skolgången för IE, och har utgått från syftets 
frågeställningar. Frågeställningar har sedan brutits ned till lämpligt mindre format i 
större antal, så att de ska kunna ge mig en bild av informanters uppfattning om 
inkluderingen av sina grundsärskoleelever. Jag började med att framställa frågor om 
skolans stöd till lärare och elev, för att därpå konstruera frågor om lärarens stöd  till 
eleven. Genom att kategorisera svaren utifrån dessa tre aspekter av inkludering kan en 
bild framträda i hur stor utsträckning IE är inkluderad i praktiken. Frågorna utformade 
jag efter en modell av triangel (figur 1)som förtydligar tankegången i processen. 
 

 Skola   
 
 
 
 
 
 
   
                 Elev   Lärare (Figur 1) 
 

6.3  Genomförande 
För att finna informanter bestämde jag att söka rätt på de lärare som finns i min 
kommun och arbetar med inkluderade grundsärskoleelever i vanlig grundskoleklass. Jag 
kontaktade den samordnande administratören inom utbildningsförvaltningen som 
hjälper elever i särskolan att finna lämpligt gymnasieval. Efter att ha läst 
forskningsplanens syfte kunde hon hjälpa till med en aktuell förteckning över 40 
individintegrerade elever i grundskolan. Dessutom fick jag en lista över rektorernas e-
postadresser. Jag sände ut en förfrågan om ”möjlighet till intervju för examensarbete” 
via e-postadresser och fick härigenom två intresserade lärare att kontakta mig. Av de 27 
rektorer jag skickade förfrågan till hörde bara fyra av sig. 
    En rektor menade att deras organisation runt den inkluderade eleven var ostadig, 
varför de inte såg sig som ett lämpligt studieobjekt. Med så få svar från rektorer kände 
jag mig tvungen att återigen skicka ut samma förfrågan, alternativt hoppa över 
rektorerna och vända mig direkt till lärare med erfarenheter av inkluderade elever. Efter 
samråd med handledare valde jag att vända mig direkt till lärare. Således sökte jag egna 
kontakter direkt via telefonsamtal och e-post. Till sist fann jag tre informanter via 
studiekamrater och kollegor i mitt arbete. 
     För att se om intervjufrågor besvarade mitt syfte gjordes en pilotintervju, ett test om 
frågor var relevanta och genomtänkta. Jag prövade följdfrågor att komplettera med, 
intervjuteknik och inspelningsfunktionen i min mobiltelefon. (Nyberg 2010).  För att 
inte gå miste om något viktigt försökte jag att alltid ha en anteckningsbok tillhands för 
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att notera idéer och nya tankar som gavs av litteraturstudier och intervjuer. 
Anteckningarna underlättade att sedan skriva ihop diskussionsdelen. 
    Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplatser och de hade då läst missivbrev och 
informerats om nödvändig tid. Jag hade beräknat tidsåtgången till maximalt en timme 
per intervju. Vid tre tillfällen satt vi i grupparbetsrum, resterande två i klassrummet.  
Intervjutiden varierade mellan 50-65 min. De första tre intervjuerna gjordes vecka 45, 
den fjärde intervjun vecka 47 och den femte vecka 48 under 2013. För att inte missa 
viktig information spelade jag in intervjuerna. Varje intervju transkriberades direkt efter 
genomförande och tog mycket tid i anspråk. Materialet lyssnades av mer än en gång så 
att underlaget för analysen blev korrekt.   
    Informanternas svar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den 
strukturerades efter kategoriseringen av intervjufrågor enligt Asp-Onsjös modell av 
inkludering. Syftets frågeställningar som besvarades markerade jag i olika färger. 
Lärarens stöd från skolan fick en färg. Det stöd som läraren gav eleven markerades i tre 
andra färger. Jag kunde därmed sammanställa svaren lättare till motsvarande rubriker i 
resultatpresentationen. Därefter summerades centrala svar och analyserades mot teorier 
och resultat från den presenterade litteraturen i forskningsbakgrunden. Jag har sedan 
diskuterat de viktigaste resultaten i diskussionsdelen. 
 

6.4 Etiska aspekter 
För att uppsatsen ska vara trovärdig och etiskt försvarbar meddelade jag informanter om 
undersökningens syfte. Det finns i Sverige en publikation utgiven av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR 1996) med etiska principer för denna 
forskning. De konkretiserar individskyddskravet i fyra punkter: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Nyberg 2010). Jag 
skickade via e-post ut ett missivbrev till informanter där jag informerade om min studie 
innan vi träffades för intervjuerna (bilaga 1). Efter intervjuerna erbjöd sig alla lärare  att 
komplettera information om frågor skulle uppstå i efterhand, eller om något varit 
otydligt i intervjuns ljudinspelning. Transkriptionerna av intervjuerna har informanterna 
sedan läst igenom och godkänt så att eventuella misstolkningar från min sida inte 
förvanskat resultat. De ska också delges rapporten då den är avslutad vilket bör styrka 
att inte deras information används på felaktigt vis. 

Ett av mina dilemman har varit om jag skulle inhämta tillstånd hos rektor för att 
kontakta lärare och genomföra intervjuer. Som tidigare nämnts fick jag väldigt få svar 
av rektorerna som fått en förfrågan. Jag såg en risk för att studien skulle bli missvisande 
om de rektorer som gav sitt stöd till intervjun, och kontaktade sina lärare för att delta, 
var rektorer som visste med sig att de har en fungerande stödorganisation. 

För att hinna med undersökningen blev jag tvungen att kringgå rektorerna och själv 
söka upp lärare som kunde tänkas ställa upp. Nyberg (2010) menar att det kan vara 
lämpligt att informera skolledning, men jag tolkar det ej som ett krav . Jag kontaktade 
lärare med inkluderade elever i grundskola efter tips från studiekollegor och 
arbetskollegor varför tre informanter tillkom.    
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7 Resultatredovisning 
I sammanställningen som följer visas relevanta svar från informanter. De utvalda citaten 
ger en bild av några representativa röster för de fem lärarna, förhoppningsvis på ett 
rättvist sätt. 

7.1 Stödet från skolan till lärare   

7.1.1 Initialt stöd 
Här redovisas lärarens uppfattning om stöd från skolan till skolstarten för IE. 
    Resultatet visade att fyra av fem lärare saknade tillräcklig information innan elev 
anlände. Ann visste inget alls om IE, och efter uppropsdagen sade rektorn: ”Låt honom 
vara” .  Cia och Disa menade att de hade förväntat sig mer kunskap som de förstod 
skulle behövas inför mottagandet. Cia uppger att hon knappt fick veta något: ”Inte alls, 
mer än muntligt...max en timme”, och Disa berättar: ”Bara kort info -max en timme.” 
    De sex IE har blivit placerade i särskola, men föräldrarna har valt grundskoleklass.   
Disa som kände till IE från F-klass saknade stöd från början av rektorer och EHT 
(Elevhälsoteam), och berättar att under tiden har det inte blivit bättre: ”Föräldrarna har 
önskat att hon ska gå i en vanlig klass med resurs, men att vi fått ett beslut om 
särskoleplacering har inte inneburit att jag fått något stöd”. Alla lärare uppger att de i 
sitt uppdrag ålagts att inkludera IE, fast de saknar kompetens att undervisa barn med 
utvecklingsstörning. Bea förklarar: ”jag fick ju bara det här uppdraget -varsågod!”.  För 
Cia var det uppenbart att det skulle bli svårt att inkludera de båda IE, och menar att de 
får bättre stöd i grundsärskolan: ”Vid skolstarten fick vi veta att de skulle gå i den här 
klassen, och så vet vi att det inte finns nog med resurser... vi vill att de ska gå i en annan 
skolform.” Alla fem lärarna uttrycker att skolorganisationen inte är tillräcklig för att 
stödja IE. 

7.1.2 Löpande stöd under tiden 
Nedan visas resultaten för hur lärarna såg på det kontinuerliga stödet från skolan som 
bör innefatta kompetensutveckling för läraren och extra tid för arbetet med IE. Vidare  
att rektorerna är tydliga med inkluderingens syfte och möjliggör att arbetslagen kan 
utveckla arbetet. Rektorer ska också se till att EHT finns som stöd då de behövs. 

Bea beskriver det löpande stödet så här: ”En dag fick vi info av mottagningsteam och 
besökte grundsärskolan i närheten”. Någon mer fortbildning om utvecklingsstörning har 
hon inte erbjudits fast hon arbetat med IE drygt ett läsår. Det är ingen lärare som har 
erbjudits någon fortbildning om IE's problematik. Ann fick på egen hand söka mer 
kunskap och tog kontakt med Autismcentrum som kunde ge henne tips och råd. Efter 
halva terminen då Ann fick reda på att IE var inskriven i särskola fick Ann sex timmar 
till inläsning av grundsärskolans kursplaner.    

Disa förklarar hur hon ser på svårigheterna att förstå IE's behov: ”Hade jag vetat allt 
om IE´s problematik skulle jag  gjort och planerat annorlunda...”  vilket innebär att IE 
inte getts en anpassad undervisning och Disa är fullt införstådd med sin otillräcklighet.       
Stöd från EHT upplever alla lärare som ovärderligt, men otillräckligt. Det ges av främst 
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specialpedagog. Samarbetet mellan olika professioner tycks fungera inom skolorna, 
men Disa som står utan stöd uppger det fungera dåligt.  Disa säger också att utbytet av 
dokumentation tycks fastna på vägen, vilket även Eva ger uttryck för. Bea uppger att det 
kan vara svårt att få tillgång till dokumentation som ligger utanför skolan. 

Alla lärare utom Eva upplever det svårt att finna rätt läromedel och har inte fått 
någon hjälp eller tid till det. I någon mån har Cia fått stöd av sin speciallärare som dock 
inte har den tid som behövs.  Bea menade att skolformerna har olika budget och då blir 
krångligt: ”Jag har hört att det finns jättebra material på särskolan … det skulle vara 
fantastiskt att få köpa in, men det går inte så fort fram.” Ann beskriver hur hon fick ta 
till sina erfarenheter från lågstadiet och hitta arbetsmaterial på rätt nivå: ”Jag fick prova 
mig fram -det var trial and error.” Det är bara Cia som fått hjälp att ta fram adekvat 
arbetsmaterial, fast inte i tillräcklig omfattning då specialpedagogen bara har en 
halvtidstjänst. 

Tid till planering, möten och att anpassa arbetsmaterial uppger alla ej räcker till. Cia 
säger: ”Tid är en bristvara.”  Ann uppger: ”Vi saknar tid.” Disa konstaterar: ”Jag har 
inte den tiden” Det är bara Eva som från början fått stöd till inköp och inventering av 
material (specialpedagogiska läromedel). Hennes assistent och speciallärare fick tid att 
planera både inköp och anpassa eget material. Ann fick fria händer att köpa in särskilt 
läromedel efter ett år.  De andra lärarna önskar att de hade möjlighet att anpassa mer av 
material och arbetsmetoder så att IE skulle kunna ges en chans utvecklas bättre. 

Alla lärarna önskar att de fick fler möjligheter att mötas och planera tillsammans som 
skulle vilja, och de uppger att samarbetet fungerar i egna arbetslaget. Däremot menar 
alla att stödet är otillräckligt i EHT. Det fungerade tidvis i början för Ann, Bea och Eva, 
men stödet behövs på annat håll och man får vänta in möjligheten. Eva förklarar hur 
EHT fungerar sista terminen: ”Där har vi ytterligare ett problem då vi inte har ett 
fungerande EHT just nu, skolsköterskan är sjukskriven sedan länge och psykolog har vi 
inte haft alls” Disa konstaterar uppgivet att: ”Vi har ett ickefungerande EHT. Gör vi en 
pedagogisk utredning följs det inte upp.” Således hamnar IE i kläm och nödvändiga 
anpassningar och stödåtgärder som efterfrågas och kan ge IE en adekvat skolgång blir 
inte genomförda. Sedan mer än ett år har psykolog tagits bort för Cia, Disa och Eva. 
Däremot är EHT nära komplett hos Ann och Bea och oftast kan de få stöd när de 
behöver det, men det är inte alltid att de kan ges just den hjälp de söker. 

Majoriteten uppger att specialpedagoger är upptagna. Disa har knappt sett till henne 
sista året. Cia och Disa berättar att deras specialpedagog jobbar halvtid. Eva förklarar 
hur hon hanterar situationen: ”Speciallärarens belastning är jättehög, så det handlar om 
att sno åt sig tid när det går.” Chansen att få stöd är inte större hos Cia: ”Hennes 
(specialpedagogen) tid räcker inte till.” Kompetensbristen utvecklar Cia med att även 
om specialpedagogen jobbade dubbelt skulle hon inte hinna med att ge den hjälp som 
behövs på skolan. Stödet är som störst inom arbetslagen för alla lärare, men alla önskar 
mer tid att mötas. Om stöd från skolledningen säger Bea att rektor är insatt och 
intresserad. Ann uppger att nuvarande rektor är mycket mer informerad och intresserad 
än förra årets rektor. Dock visar resultatet att de övriga tycker att rektor kan göra mer 
för IE: ”Rektorn är inte så jätteinsatt” säger Eva och fortsätter: ”Hon har för mycket att 
göra, och vi ska byta rektor nu för hon orkar inte.” Cia berättar att: ”Rektorn är inte 
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drivande...arbetslagsledaren styr framåt.”  Det är främst akuta insatser som sker hos dem, 
och Disa säger så här: ”På den här skolan får man veta saker och ting dagen innan om 
inte samma dag, då hinner man inte planera.” Hos Ann har arbetslaget tagit kommandot 
och känner att de kan arbeta förebyggande, samma känsla har Bea att läget 
stabiliserats: ”Vi har ett väldigt bra fungerande arbetslag...nu är det förebyggande, vi har 
hittat ett bra sätt att arbeta.” 

En sammanfattning av stödet till läraren är att de finner det i det egna arbetslaget. 
Skolledaren ger inte det stöd lärarna behöver, och lärarna menar att de saknar 
information, fortbildning, tid och kunskap om IE. Lärarna säger också att EHT kunde 
fungera bättre. EHT är ofta underbemannade och räcker inte till för att ge stöd till alla 
elever. 

7.2 Skolans stöd till IE 
För att IE ska ges bra förutsättning att fungera i klassen ska man anpassa klassrum, 
läromedel, arbetsutrustning, ordna assistent  och tillgodose specialpedagogiskt stöd. 

Alla lärare säger att de inte har kunskap om specialpedagogiska hjälpmedel. De 
upplever det svårt att köpa in material, att inventera utbud som kan var det rätta. Evas 
skola har gett IE både en lärarutbildad assistent och extra tid att inventera, köpa in och 
göra eget material från första början. Ett eget arbetsrum ordnades också.  ”IE har 
verkligen fått mycket stöd, mer än vad många andra skulle kunnat behöva.” Eva menar 
att andra elever i skolan fått mindre stöd under IE's tre terminer i klassen. Disas skola 
utmärker sig i att de inte ger något stöd alls till IE, vare sig dator, läromedel eller 
assistent. Efter två år i skolan medges nu specialpedagogstöd två timmar i veckan.  Disa 
önskade även förvaringsskåp och arbetsutrustning till IE: ”Jag hade önskat dator, men 
jag fick aldrig någon.” Hon säger att hon har IE's material i kartonger och datorn saknas. 

En assistent har de andra fått, men Ann och Bea uppger att det dröjde ett år innan en 
pedagogiskt utbildad assistent kom till dem. ”Jag skulle önska att IE fick mer lärartid 
och det påtalar jag varje gång” säger Ann om sina samtal med rektorn. Bea önskar mer 
stöd, men nekas då skolledning tycker att det fungerar tillfredsställande.  Cia önskar 
helst en hjälplärare då ett stort behov finns med två IE i samma klass, främst för att 
kunna hinna med att hjälpa IE2 som vägras assistenthjälp av sina föräldrar. ”Man räcker 
inte till, tiden saknas. Det är ju en omöjlig situation om assistenten till IE1 är borta” 
förklarar Cia när hon menar att det lätt blir kaosartat i klassen. 

Stöd till social fritid förbereddes endast i Evas skola till IE genom att betala plats på 
fritids och ordna plats i fotbollslaget. En särskild rastvakt finns det här året för uppsikt, 
för numera söker sig IE till de yngre barnen. ”IE gillar inte att göra samma saker och 
pratar inte om samma saker, också har han inte samma status längre” berättar Eva. Efter 
att IE exkluderats från teorilektionerna i klassen efter ett läsår är det svårt  för honom att 
skapa sociala relationer med klasskamrater. Disa saknar helt stöd och hjälp till sin IE 
som dock deltar genom att sitta med i klassen. Cias två IE tycks exkluderade av övriga 
elever, men skolan kan inte sätta in fler assistenter.  Helst hade Cia önskat sig en extra 
lärare i klassen som redan är stor och behoven är stora till de två IE hon har. 

Skolans stöd till IE sammanfattas med att tre lärare önskar betydligt mer stöd än de 
ges. Disa saknar assistent och stöd i arbetet från expertis. Cia ges för lite stöd och 
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önskar mer stöd till sina två IE, men får inte det. Ann vill att IE ska ges mer lärartid, och 
Bea önskar mer specialpedagogiskt stöd till IE. Anpassade läromedel är svårt köpa in 
och tid till egen produktion saknas Det är bara Evas skola som har gett IE bra stöd. 

7.3 Lärarens stöd till eleven 

7.3.1 Fysisk inkludering 
Inkluderingen innebär att IE deltar i undervisningen i klassrummet och görs delaktig i 
arbetet inom hela klassen, och att IE till största delen ges extra stöd i klassrummet. 

Alla lärare har på olika vis försökt underlätta för IE att lyckas i skolarbetet och bli 
delaktiga genom att tänka på placering i klassrummet. Disa har i ett hörn samlat 
materialet till IE för att det ska vara lätt för henne att ta fram, men Disa har inte fått de 
möbler hon önskat. Bea och Cia har sett till att IE har nära till klädhängare i korridoren 
och att det ska vara lätt att kunna gå ut. Bea, Cia och Disa uppger att eleven är i 
klassrummet större delen av dagen. Arbetsmiljön för IE är inte alltid bra, och Cia 
berättar: ”Jag måste välja grupper noga så det fungerar...Till viss del kan de vara trygga, 
men inte jämt. De bör få gå i mindre grupper, det är för stort här.” Även Ann menar att 
det blivit alldeles för otryggt för IE i klassrummet, och att en del elever blivit arg på IE 
medan andra blivit rädd. Eva ser likvärdiga händelser ligga bakom skolans nödåtgärder 
med IE.  Ann och Eva har exkluderat IE efter ett läsår då övriga elever blev störda och 
utsattes för oacceptabla handlingar av IE. ”Han behöver ett mindre sammanhang, det är 
för många elever runtomkring...det blev konflikt, på konflikt på konflikt...sen är det ju 
fel då barn ska få vara med andra barn -inte med vuxna”  menar Ann. Även Eva tycker 
att det inte fungerar med inkluderingen:”IE får inte ett optimalt kunskapsutbyte i skolan 
nej, för jag tycker att kunskapsutbyte ska ske elever emellan.” Alla lärarna ger uttryck 
för att grundtanken med inkludering är önskvärd, men att det är svårt att få det att 
fungera alla gånger i grundskolan. 

En summering visar att fysiskt inkluderad är IE i tre av de fem klasserna. Lärarna har 
försökt anpassa möblering i klassrum, arbetsrum och korridorens garderober så det ska 
bli lättare för IE att röra sig och fungera tillsammans i klassen. 

7.3.2 Social inkludering 
Tryggheten i skolan är viktig och utgör en grund för undervisning. Genom att skapa 
tolerans och gruppsamhörighet ges IE en trygg skolsituation som gör denne delaktig och 
kreativ. Det gäller likaväl klassrum och skolgård som korridoren i skolan. Helst mynnar 
det ut i en fritid för IE som innefattar vänskapsförhållanden med klasskamrater. Nedan 
visas hur lärarna i studien ser på saken. 

Alla lärarna försöker genom värdegrundande samtal i klassen medvetandegöra övriga 
elever om allas lika värde och olikheter, och att mångfald är en tillgång som gör oss alla 
mer medvetna och rika av olika perspektiv på tillvaron. Överlag sker värdegrundssamtal 
varje vecka. Bea berättar att hon varje morgonsamling säger: ”Alla är olika och alla har 
rätt att vara olik.” Disa talar mycket om att de alla är en grupp och de är alla 
tillsammans som håller ihop -fastän de är olika.”Hon sitter ju här, då hon går här i 
klassen måste jag ju se till att hon får känna sig som en del av gruppen” säger Disa. I 
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klassrummet samtalar båda lärarna med sina elever om respekt för varandra och IE's 
behov.  ”Jag har bara varit ärlig -barn är inte dumma” berättar Bea angående de 
särskilda behoven hos IE. Bea och Disa har lyckats skapa ett tolerant klimat och IE 
respekteras. De har föräldrars tillåtelse att tala fritt om funktionsnedsättningar hos IE. 

Även Ann, Cia och Eva för värdegrundssamtal men de har problem att skapa tolerans 
för IE. Cia uppger att det är ett ändlöst arbete som ständigt upprepas men att det är svårt 
i sin klass för att hon inte får prata öppet om IE2, förståelsen uteblir hos ÖE. ”Jag 
upplever att då eleverna vet (vilka behov IE har), då kan de också rätt lätt strunta i att 
kommentera att IE  gör  fel” säger Cia. Liknande upplevelser har Ann: ”Det är svårt då 
man inte kan vara rak och ärlig om behoven hos IE och deras yttringar.”  Eva berättar 
om sina problem att skapa en grupptillhörighet: ”Nej, vi har ett jätteproblem med det 
eftersom mamman först inte accepterar att IE är utvecklingsstörd, sedan att vi absolut 
inte får säga något gör att vårt arbete att få det fungera socialt blir dubbelt så svårt.”  
Föräldrainflytande i skolan gör att de kan kräva av skolan att inget får yppas om sina 
barns särskilda behov. I Anns klass började övriga elever gå omkring som doktorer och 
försöka ställa diagnos på IE och visar ett avståndstagande. Ann berättar att: ”De hälsar, 
men det är som att IE är ett barn här på besök, lite som kusinen från landet.”  Det är inte 
bara i de ”tystade” klasserna kamratrelationer uteblir, Disa säger att andra elever slutat 
bjuda in IE i lekar för de tröttnat då hon inte förstår leken. 

Alla IE vände sig/vänder sig till de vuxna för att fråga om något. Det var/är sällan IE 
vänder sig till andra elever i klassrummet, dessa vänder sig inte heller till IE för att fråga 
något. På min fråga om IE umgås med, och bjuder hem klasskamrater svarar Bea: ”Man 
gör ju inte så här i området...men hon skulle absolut kunna bli hembjuden av de två 
tjejerna.”  Cia berättar så här om kamratrelationer i klassen: ”Alltså...det börjar bli 
känsligt det här, övriga elever är ju inte alltid så bussig mot IE1 och IE2, det börjar 
märkas mer och mer, att de tar åt sig.” Även Eva ser att andra barn inte är snälla med sin 
IE och berättar: ”IE bjuds inte hem till övriga elever vad jag vet, men han har varit ute 
mycket i området vilket har lett till mycket tråkiga händelser. Det finns andra elever 
som gör sånt man inte ska göra, och då blir IE ett tacksamt offer.”  Alla lärare upplever 
att IE är exkluderade ifrån övriga elever på fritiden . Omvänt gäller samma förhållande, 
utom de exkluderade IE som Ann och Eva ansvarar för, de uppges vara gränslösa, och 
blir som Evas IE därigenom lättledd och utnyttjad.   

Lärarens stöd till sociala inkluderingen sammanfattas med att lärare i tre klasser 
uppger att de viktiga värdegrundande samtalen försvåras för att de inte får  tala öppet 
om behov hos IE. Det framkommer att lärarna i de klasserna märker att många barn inte 
är snälla mot IE.  Alla lärarna ser att IE oftast vänder sig till vuxna för att fråga om 
något, och att de övriga eleverna inte frågar IE om något i skolarbetet. Alla IE tycks 
vara socialt exkluderade även på fritiden enligt lärarna som ser att IE inte lyckas skapa 
sociala nätverk, dock finns i Beas klass exempel på motsatsen där två tjejer (den ena 
tros bli inskriven i särskolan) tyr sig till IE. 

7.3.3 Didaktisk anpassning för IE i läs- och skrivsituationer 
Här redovisas hur lärarna anpassar undervisning, arbetsmaterial och uppgifter till IE. 
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Alla lärare menar att kognitiva resurser hos IE är överlag låga. För det mesta kan inte 
IE bidra med någon respons i sociala processer. De tappar tråden och pratar om annat, 
lyssnar dåligt eller hänger inte med och tappar intresset. IE ses sällan som resurser hos 
övriga elever  i  t ex grupparbeten. Cia berättar: ”Det svåra är att de andra inte vill jobba 
med dem för att de tycker att det är jobbigt,” medan Disa ser följande problem:”IE som 
en resurs är ju svårt då de andra inte får någon respons.” Så här förklarar Ann:”Han 
sitter ju där på sin stol och ofta är han någon annanstans i tankarna.” Eva säger att: ”Har 
vi en diskussion efteråt så är inte IE med, han är någon annanstans liksom... den 
teoretiska biten fungerar inte för IE, det blir för abstrakt.”  Svårigheterna anser lärarna 
gör att inkludering blir en utmaning som de inte vet hur de ska hantera och utveckla så 
IE blir mer delaktiga. Kunskapen om IE brister och alla lärarna säger att de  inte kan ge 
rätt stöd i klassrummet. ”Jag är fullt medveten om att det jag gör för IE inte är lämpat 
för henne, det är för svårt” säger Disa och tillägger att hon önskade att hon visste hur 
hon ska göra.  Bea förklarar det så här: ”Mina kunskaper om IE's utvecklingsstörning 
räcker inte till...hon har såna specifika problem att proffs skulle behövas som har vana 
att jobba med utvecklingsstörning.” Ändå tycker Bea att det nu fungerar 
tillfredsställande i klassen och IE kan arbeta i lugn och ro.   

Lärarna räcker inte till för IE samtidigt som de ska hjälpa övriga elever. Bea 
beskriver: ”Jag tycker att det berikar att ha IE, men jag har inte tid för henne.” Disa 
säger: ”Jag har inte den tiden.” Hon menar att hon skulle vilja kunna stödja IE mer. Disa 
låter IE visa upp det hon är bra på, som engelska där IE verkar intresserad och är mer 
delaktig. Alla lärare försöker få IE att lyckas i sitt arbete och utvecklas, att därmed göra 
dem till en tillgång och resurs. ”Jag försöker bygga på det IE är duktig på, nu är hon 
fantastisk på att dansa och då lyfter jag fram det...” förklarar Bea. Hon märker då att 
IE's självförtroende och anseende i gruppen växer. Ann säger att hon upptäckte att IE 
var intresserad  av kartor och platser han varit på:  ”IE är bra på geografi och det kunde 
jag använda, t ex kunde han prata om Helsingfors: -Där har jag varit, ropade han.” 

Det är dock ingen lärare som anser att IE lyckas större  delen av tiden med sitt arbete 
i klassrummet. Cia förklarar: ”Ja, jag tror att IE känner att de misslyckas, den ena blir 
jätteledsen och den andra blir arg...och väldigt små saker för oss kan för dem bli ett stort 
misslyckande.” Bea ser att IE utvecklas, men sakta och inte optimalt. Arbetsmiljön kan 
spela roll tror Ann: ”IE behöver mindre sammanhang, det är för många elever runt 
omkring.” Överlag tycker lärarna att IE inte utvecklas tillräckligt.  Bea ser små framsteg 
som att IE skriver sitt namn numer, och Disas IE har lärt sig praktiskt hur skoldagen 
fungerar, t ex att ringsignalen markerar slut på rasten. 

Alla lärare försöker/försökte inkludera IE genom att jobba med bilder och förenklade 
uppgifter. ”IE är en papegojläsare och han behöver en bild att relatera till” menar Ann. 
För att IE  ska bli delaktig förklarar Bea att: ”Hon måste få komma till tals -även om det 
är osammanhängande.” Lärarna uppger att alla IE är svaga lyssnare och förståelsen är 
låg för det abstrakt beskrivna. Lärarna samplanerar arbetsområden och teman så långt 
möjligt, och precis som Ann  berättar plockar de ut mindre bitar som IE kan greppa, och 
därmed kunna göra IE delaktig. ”IE får jobba med helheten, centrala målen styr -och 
intresse.”  Även de andra lärarna uppger att intresset är avgörande för om IE går att 
involvera och eventuellt kunna bidra med något till samtal, vilket oftast är svårt: ”Nej, 
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hon förstår inte för det mesta” som Disa uttrycker det. Bea förklarar att: ”IE orkar inte 
lyssna, hon behöver någon som återberättar.” 

Man försöker vara extra tydlig i instruktioner, vilket alla lärare uppger måste 
upprepas efteråt av dem själva eller förklaras stegvis av assistent, som Cia uttrycker 
det: ”Extremt tydlig...jag får ändå sitta ned hos IE.” Bea säger:”Jag är väldigt 
tydlig...jag vet att assistenten går igenom exakt som jag säger, steg för steg.”  Arbetet 
blir svårt för lärare som saknar assistent och måste stödja IE ensam och man hinner 
sällan med det. Om assistent är med kan de ge IE löpande stöd under lektioner vilket är 
nödvändigt. De flesta lärarna ser ändå positivt på att vara tydlig eftersom det gynnar alla 
elever. 

Sammanfattningsvis stöder lärarna IE med en didaktisk anpassning i läs- och 
skrivsituationer med att lyfta fram det som fungerar bra och sådant IE är intresserade av, 
i syfte att göra dem delaktiga. De samplanerar arbetsområden och plockar ut delar som 
förenklas och ger IE en möjlighet till att vara en del i de andras arbete. De försöker vara 
extra tydliga i instruktioner. Arbetet upplevs av lärarna som en utmaning för att de inte 
har nog med tid eller kunskap att stödja IE så mycket som lärarna vill. De ser att IE 
misslyckas ofta och att det kan bero på att de inte ges rätt stöd i arbetet. IE blir inte 
delaktiga i skolarbetet och väljs bort i samarbetsuppgifter av klasskamrater. Som 
avslutning på det här avsnittet om lärarnas didaktiska anpassning i läs- och 
skrivsituationer visas hur varje lärare beskriver sitt arbete med IE. 

Ann såg fördelar i att IE ville göra som de andra, skriva och läsa när klassen gjorde 
det. ”För IE var det viktigt att se andra elever skriva, överhuvudtaget var det viktigt att 
se andra elever arbeta.”   IE kan läsa utan att förstå vad han läser, han upprepar, skriver 
av ord och korta meningar. Ann kunde förut fånga IE med film, högläsning, 
bilderböcker som Alfons Åberg och geografi, speciellt i det han kände igen.   

Bea förklarar arbetet med IE så här: ”Just nu älskar hon att rimma -man får ju fånga 
henne i det hon är.” Hennes IE låtsasläser och skriver av, men kan skriva sitt namn. Bea 
når IE med lustfyllda uppgifter, sång, ramsor, ordlekar också intressen som kan bidra. 
Bea har anpassat med en liten grupp i samma svaga nivå för att stimulera läsningen efter 
Bornholmsmodell, men hon tror inte att IE känner sig misslyckad:  ”...hon reflekterar 
nog inte över att de andra kan läsa och inte hon.” För att IE ska förstå vad de ska arbeta 
med gör Bea ett bildschema till IE . 

Cia som har två IE uppger att IE1 läser mer självmant men på låg nivå. Hon skriver 
text men behöver hjälp med struktur och meningsbyggnad.  ”IE1 kan läsa rätt bra om 
hon tycker det är intressant -och då läser hon mycket” berättar Cia. Ibland delar hon 
klassen och har genomgångar med en grupp medan den andra gruppen läser i bänkbok. 
IE1 kan ibland få gå iväg och läsa om assistent finns med. De går till korridoren för att 
det är lugnare och hon slipper störa de andra för att IE1 har behov att läsa högt. 

Cia berättar att den andra IE2 är svag i läsning och skrivning, och behöver ges 
mycket stöd för att skriva då hon är idéfattig och saknar initiativ. Cia önskar att IE2 ska 
få assistenthjälp. Problemet menar hon är föräldrainflytande och sekretess. Det innebär 
att assistent och anpassade läromedel inte kan ges när föräldrar kräver att övriga elever 
ej får veta att IE2 är utvecklingsstörd. ”Vi vill ge henne ett annat arbetsmaterial, men 
pappan vägrar, och hon är inte på den nivån.” Därmed får IE2 sällan lyckas med sitt 
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skolarbete och det gynnar inte självförtroende så att inlärning och social interaktion kan 
utvecklas. IE2 måste resoneras fram och ges mycket stöd att hålla i tråden. Cia försöker 
så gott hon förmår att stödja med förförståelse som begrepp, ordförståelse och 
tankekartor, fast tiden räcker inte till: ”Jag hinner inte med mer än vad vi har på vanliga 
Sv-lektioner.”   Som tur är säger Cia, finns en studiehandledare (hemspråk) till hjälp vid 
Sv-lektioner: ”När hon är där funkar det jättebra för IE2.” Cias önskemål om extralärare 
skulle gynna klassens båda IE för att kunna ge ett kontinuerligt stöd. 

Disa berättar att hon inte kan ge IE rätt stöd didaktiskt, och hon får heller inget stöd 
av skolan. Hon prioriterar därför att stödja IE där hon kan fysiskt och socialt: ” I 
böckerna kladdar hon bara, men hon får göra det för hon känner att hon är med i en 
grupp.” Disa menar att det är synd om IE som inte får utvecklas kunskapsmässigt som 
hon borde kunna få om hon ges rätt stöd. IE kan ej läsa, och hon försöker skriva av, men 
har svårt att forma bokstäver. Disa fångar IE's intressen och styrkor som Engelska. 
Hennes IE gillar lustfyllda aktiviteter som spel, lek, sånger och det som händer här och 
nu, t ex vädret. Det fungerar inte alltid och IE tappar lätt intresset. Som konsekvens av 
inkluderingen ser Disa en positiv del i att flickan vill skriva när andra gör det. 

Eva berättar om hur skolan från skolstart gav IE goda förutsättningar till stöd: ”Från 
början hade vi gjort i ordning ett rum där IE kunde arbeta med assistenten, bitvis i 
början -fast nu är det tvärtom.”  Då andra året började beslöt skolan för IE's bästa att 
exkludera IE större delen av dagen. Det var för att en otrygg och stökig situation med 
övriga elever byggts upp. Nu fungerar en lugn miljö med få intryck. Det gör att IE kan 
fokusera mer på skolarbetet och Eva tycker att han gör framsteg även om det går sakta.  
IE's prestation varierar med dagsform. Han läser korta ord och meningar, men skriver 
bara av korta ord. Det är svårt för IE att skriva och det tar lång tid. Han skriver helst av 
annan text. Eva låter IE läsa det han skrivit. Film kan fungera ibland för att fånga 
intresse hos IE. Han är väldigt beroende av stödet från hjälpläraren. 
 

7.4 Resultatsammanfattning 
Skolans stöd till läraren är avseende mer tid till extra arbete, planering och 
samtalsmöten för IE nära obefintlig i alla skolor.  Information och kunskap om IE innan 
mottagandet uppger alla lärare är för dålig. Tid ges ej att hinna med att hjälpa elever, 
eller för att utveckla lärarnas kunskap att hjälpa IE. Stöd från speciallärare och EHT 
uppges fungera tämligen bra i två skolor, men sämre i tre skolor. Tid att hinna med 
arbetet kring IE uppges vara en brist överlag, vilket inverkar menligt på möjligheten att 
mötas för att samplanera insatser och specialpedagogiskt arbete i förebyggande syfte. 
Skolledning verkar inte ha en klar tanke om vad man vill åstadkomma med 
inkluderingen. 

Skolans stöd till eleven är undermålig och kan inte anses stödja IE i längden, vad 
gäller helhet och tillgänglighet. EHT anses fungera i två fall, men är underbemannad i 
alla fem skolor. Tre lärare anser EHT att måste förbättras mycket så de kan få stöd. 

Lärarens stöd till eleven räcker inte till, och alla fem informanter menar att de varken 
har tid eller kunskap för att räcka till. Alla lärare vill hjälpa IE att lyckas med skolarbete 
och bli delaktiga för att ses som en resurs. Lärarna försöker planera områden så att IE 
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utöver deltagande (sitta med) också ska kunna bidra med sina tankar, respondera och 
göras mer delaktiga, att kunna ses som resurser och tillföra något mer, vilket också 
skulle bidra till IE sociala inkludering. Alla lärare säger att det är svårt att involvera och 
använda IE som resurs, särskilt i läs- och skrivsituationer. Lärarna försöker finna 
utgångspunkter som eleven kan förstå och där fånga intressen. Alla lärare säger att 
bilder är viktiga i arbetet, som utgångspunkt för samtal, skriva text  och stöd till läsning. 

Fysiskt inkluderad är Beas, Cias och Disas IE då de finns i klassrummet större delen 
av dagen och ges utrymme delta. Dock är de två IE i Cias klass inte accepterade av de 
andra eleverna.  I två skolor, hos Ann och Eva har man tvingats exkludera IE. 

Socialt inkluderad är ingen av IE då övriga elever ej interagerar med IE. Visserligen 
är IE hos Bea och Disa socialt accepterade och respekterade av övriga elever. Alla 
lärarna uppger att de saknar kunskap och tid för att kunna inkludera IE. Skolledning ger 
ej stöd till de behov som efterfrågas överlag då ekonomiska resurser är otillräckliga. 
Evas IE har fått mycket stöd och det har ändå inte fungerat det här andra läsåret. 

Didaktiskt inkluderad är ingen av IE.  Närmast att vara inkluderad didaktiskt blir 
Evas IE, då hon uppger att IE ges adekvat stöd vad gäller läromedel. Däremot fungerade 
sällan samarbetet med de övriga eleverna förut då IE arbetade i klassrummet. Därför var 
inte IE helt didaktiskt inkluderad tidigare, och han är nu exkluderad. Alla lärare i 
studien uppger att de inte hinner med att stödja IE som de skulle vilja när tid och 
kunskap saknas. Varenda informant anser att IE inte utvecklas tillräckligt väl, och att 
kunskap som efterfrågas att möta deras behov av stöd, ej erbjuds av skolledning. 

Resultaten påvisar att inkluderingen av grundsärskoleeleverna inte fungerar i någon 
grundskoleklass vars lärare jag intervjuat. Styrdokumenten ses som hinder i tre klasser. 
Skollagen tillåter föräldrainflytande som försvårar lärarnas öppna samtal om 
funktionsnedsättning i klassen. Utan kunskap om behov hos IE verkar förståelsen 
försvåras bland övriga elever. Det tycks resultera i att IE ej accepteras i klassen och 
blivit exkluderade i socialt hänseende. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
I den genomförda studien behandlades lärares syn på hur de ser på sina möjligheter att 
utföra sina uppdrag som tjänstemän i den kommunala skolan. Ett kvalitativt 
undersökningssätt är förmodligen det mest effektiva för att komma verkligheten nära 
hur lärarna uppfattar sina möjligheter att inkludera IE.   

Att så många rektorer inte hörde av sig efter att jag skickat ut en förfrågan om en 
intervju i ämnet inkludering av grundsärskoleelever, kan betyda att de har för mycket att 
göra. Utöver en kontakt som förmedlades via rektor tog en lärare kontakt med mig efter 
samtal med sin tidigare biträdande rektor. Jag valde sedan att via bekanta söka 
informanter. Tre av intervjuerna kom till stånd den vägen med en biträdande rektors 
kännedom. Eftersom två av informanterna kom via rektorers medverkan borde det ge en 
bra balans i urvalet och därmed förstärka tillförlitligheten i undersökningen. 

Undersökningen omfattade endast skolor med lika förutsättningar vad gäller 
huvudman, organisation och undervisning och klasstorlek samt antal IE. Det underlättar 
jämförelser mellan skolorna inom kommunen och kan till viss del göra generaliseringar 
möjliga, men det är inte meningen med denna studie. Dock är fem av ca 40 inkluderade 
elever en relativt stor del av det tillgängliga antalet IE i kommunen. Det är viktigt att 
komma ihåg att studien gäller endast den undersökta kommunen. En annan kommun 
kan ha ordnat helt andra förutsättningar för inkludering. 

Intervjuer genomfördes i avskilda rum så att samtalen slapp störningar. Intervjuerna 
spelades in och säkerställde att all information kunde behandlas. Frågeformuläret gav 
ett bra stöd, men även följdfrågor kunde ställas för att ge ytterligare klarhet, och efter 
varje intervju kände jag att jag fått tillräcklig information. Då frågor härrör direkt ur 
syftet bör giltigheten vara hög i undersökningen. Jag har sedan bett informanter att läsa 
igenom sin intervju-utskrift av samtalen, och ge sitt godkännande att de stämmer 
överens med vårt samtal. Därför ska resultaten vara korrekta och tillförlitligheten hög. 

Analysen av svaren kategoriserades efter den tidigare presenterade modellen av 
inkluderad verksamhet i skolan (Asp-Onsjö2006). Den ger en praktisk tolkning av 
inkludering som är ett svårtolkat begrepp och möjliggjorde en överskådlig analys, även 
om kategorierna till viss flyter samman. Resultatet är sedan presenterat efter den 
uppdelning av kriterierna som inkluderingsmodellen ger, med ett tillägg om hur läraren 
uppfattade stödet från skolan.  

Ramarna för den här undersökningen av inkludering är begränsade, och jag önskar 
att jag kunnat belysa begreppet grundligare. I litteratur och resultat finns många 
aspekter som förtjänat ytterligare belysning.  

8.2 Diskussion och analys 
I hur stor utsträckning lyckades lärarna i studien inkludera grundsärskolans elever? 
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8.2.1 Skolans stöd till läraren initialt 
Förutom Eva fick lärarna vid skolstart veta att de hade ålagts att ta hand om IE. De fick 
för lite information och för sent så att de inte hann förbereda någonting. Både Persson 
(2007) och Vernersson (2007) tar upp hur viktigt det är att lärarna är väl planerade för 
mottagandet och har en positiv attityd till IE. Läraren måste ha kunskap om IE:s 
funktionsnedsättning för att förstå behoven påpekar både Blom (2003) och Åkerblom 
(1988). 

Ingen av lärarna har själva valt uppdraget och de saknar kunskap om 
utvecklingsstörning. Lärarna uttrycker att de har en uppgift att hjälpa IE, men de saknar 
kunskap som de inte får av skolan. I Storbritannien visar Allans (2010) rapport på hur 
de flesta lärare är välvilligt inställda till inkludering, men att de behöver få kunskap och 
verktyg för att göra det framgångsrikt, nu räcker inte skolorganisationen till för 
inkludering. Det har i den anglosaxiska världen blivit en debatt om inkluderingens 
förutsättningar som lärarfacken driver, och jag saknar debatten här. Resultaten påvisar 
att lärarnas skolor brister i organisationen, att lärarna blivit utan fortbildning i behov hos 
IE, och lärarna saknar specialkompetent stöd för att själva kunna ge IE adekvat stöd att 
utveckla lärandet. 

En möjlig orsak till bristerna framträder i vad Helldin (1998) kallar skolans systemfel 
där lärarutbildningen ej gett de nya lärarna från 1990 den specialkompetens som 
styrdokument erfordrat då särskilt stöd ska ges i klassrummet. Organisatoriska brister 
kan också bero av begreppet inkludering, och som svårligen låter sig definieras. 
Nilholm (2006) efterlyser behovet att klargöra vad det nya begreppet ska betyda. Pirrie 
och Head (2007) konstaterar att inte ens förespråkare för inkludering kan förklara vad 
man ska uppnå och hur. Det är alltför många och tvetydiga mål, och oklart vem/vilka 
som ska göra vad för att verkställa inkludering. När man inte har ett tydligt mål kan man 
aldrig veta när man når fram. Pirrie och Head ser problemet i den oklara termen som i 
sin värdeladdning inte låter sig ifrågasättas. 

Eva berättade: ”...det låter, om man exkluderar IE som att vi vill slippa dem...men att 
det inte handlar om det.”  Hon menar att hennes grundskola inte har medel eller resurser 
att ta hand om alla funktionshinder som det ser ut idag. De vet inte hur de ska göra för 
att IE ska fungera i samspelet med de andra eleverna, om det överhuvudtaget går. Eva 
tycker att andra elever i behov av särskilt stöd borde få det stöd de behöver, för nu blir 
en del av eleverna på hennes skola utan stöd. Det menar hon beror av att IE har fått 
mycket stöd och då räcker inte resurserna till för de andra eleverna i behov av extra stöd. 

Resultaten visar att det är svårt för IE att socialt samverka och bidra till gruppen 
vilket kan bero av lärarnas okunskap om funktionsnedsättning och sitt nya uppdrag. IE 
blir lätt bortvald av övriga elever ur social samvaro som är viktig för självkänslan och 
det känns för mig tveksamt att sätta IE i en sådan situation. Brodin (2004) och Blom 
(2003) påpekar att utvecklingsstörda elever behöver hjälp att bygga ett socialt nätverk 
och kamratskap, men resultatet visar att IE blivit utan socialt stöd i fyra grundskolor. 
Ännu en orsak kan vara att det inte är så lätt att stödja IE med att skapa de önskvärda 
kamratrelationerna i grundskoleklassen, och som Pirrie och Head (2007) konstaterar: 
Den delen av inkluderingsbegreppet tillåter sig inte definieras hur det ska göras.  
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8.2.2 Skolans löpande stöd till läraren 
Essunga-studien (Persson och Persson 2012) understryker nödvändigheten att se 
helheten i skolan, vilka behov finns, vilka kompetenser finns och vilka måste 
kompletteras, för att ligga ett steg före utvecklingen. Det åligger skolledaren och, enligt 
Vernersson (2007) måste rektorerna se till att det finns kompetent elevvårdspersonal då 
den behövs. 

Cia, Disa och Eva säger att de inte kan arbeta förebyggande, medan Ann och Eva 
precis har börjat göra det. Det beror av att lärarlaget tagit initiativ då inte rektor gjort det. 
Resultaten visar att alla lärare ser brister i EHT. I Disas och Evas skolor anser de stödet 
i EHT nära obefintligt. Däremot nämns arbetslaget som funktionellt och stödjande, men 
alla lärare säger att tiden för att hinna planera i arbetslaget inte är tillräcklig. 
Resonemanget bland lärarna visar att skolledning har problem att ordna resurser till  
lärarnas stöd i arbetet med IE. Lärarna söker mer tid och fler lärare med 
specialkompetens att söka stöd hos när de behöver det. Pillay och Di Terlizzi (2009) 
poängterar nödvändigheten av direkt tillgängliga och multipla specialkompetenser för 
att kunna utveckla IE. 

Cia berättar att man inte kan ge stöd på raster och i fritids samt att de inte vet hur de 
ska göra för att inkludera IE. Alla lärarna saknar specialpedagogisk kunskap och 
resurser att arbeta effektivt med IE. Dessutom är skolledningar övervägande defensiva 
och stakar inte ut ett tydligt mål för den inkluderande verksamheten. Eva berättade att 
rektorn inte är väl insatt avseende IE, och att rektorn har för mycket att göra. 
Vernersson (2007) visar på behovet att stanna upp och vända upp och ned på 
verksamheten, och få med all personal i att se helheten, arbeta mot samma mål och 
vision om inkluderad verksamhet. Persson (2007) understryker rektorns medverkan, 
intresse och kunskap om IE som extra viktig för att inkluderingen ska lyckas. Studien 
blottlägger en skolledares ointresse i Anns skola. Även Disas skola tycks inte ta sitt 
ansvar att ge IE och andra elever i behov av stöd den hjälpinsats de har rätt till. De 
övriga skolornas arbete med IE uppfattar lärarna inte fungera tillfredsställande och 
problematiken tycks återigen landa i brist på resurser. Min reaktion blir att kommunerna 
som ansvarar för skolans kvalitet borde ta sin uppgift på större allvar. Det måste 
innebära att de sätter sig in i skollagen och tar reda på vad rektorerna behöver för att ge 
IE rätt stöd. 

I Storbritannien där begreppet inkludering debatteras visar Pirrie och Head (2007) på 
ämnets problematik och behovet att förklara vad inkludering ska innebära. Allan (2010) 
och Ball (2004) säger också att mainstreamskolor inte har de ekonomiska medel som 
behövs för att skapa en samsyn om begreppet. Likadant upplevs det i mina undersökta 
skolor där tid (pengar) saknas för att genomlysa sina verksamheter. 

Persson (2007) efterlyser här hemma en debatt om inkludering tillsammans med 
Emanuelsson (2002), och prövar en möjlig orsak i att inkludering är en ganska ny 
företeelse i Sverige. Jag anar en ovilja hos media att ifrågasätta skolpolitiken i grunden. 
Under intervjuer framkommer att det är svårt för rektorer att skapa förutsättningar till 
inkludering, och Vernersson (2007) påtalar att besparingar inom skolan omöjliggör 
inkluderingsarbete. Media ägs till stor del av privata aktörer som skapat den nyliberala 
synen på skolan, ur vilken Dahlstedt (2007) redovisar konsekvenser på 1990-talet, och 
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Tideman (2000) konkretiserar inverkan av den förda politiken på särskolans område. 
Inkluderingsbegreppet i sig visar Isaksson (2012) är ett plusord som inte låter sig 
ifrågasättas, vilket också beskrivs av Pirrie och Head (2007). Om inkludering säger 
Eva ”...det låter bra på papperet”. Liksom Pirrie och Head (2007) och Allan (2010) ser 
hon det svåra med att ifrågasätta inkludering, att läraren då inte anses vilja hjälpa IE, att 
inte erkänna funktionsnedsatta den mänskliga rättigheten till respekt och delaktighet i 
samhället: ”...det verkar som, om vi exkluderar IE, att vi vill slippa ta hand om dem, 
men det är ju inte det det handlar om. Även om vi skulle ha resurser så vet jag inte...om 
det alltid går”. Evas ord för oss närmare gränsen av vad som är möjligt, om IE inte kan 
kommunicera med andra elever blir inkludering svårt. Rättviseaspekten bör kanske inte 
vara avgörande för inkludering, vad händer om alla elever kräver att spela med i 
skollaget? Styrdokumenten visar i sina kunskapskrav att uppnå, hur skolan strävar efter 
att särskilja och att alla inte har samma förutsättningar att nå kunskapskraven.  

Sammanfattningsvis i denna del av studien ges information om att skolans stöd till 
lärare brister. IE behöver mycket stöd som inte lärarna klarar av att ge. Dessutom finns 
stöd sällan att tillgå i form av fungerande EHT och speciallärare med rätt kompetens, 
eller uteblir stödet för att EHT's tid ej räcker till. Vi återknyter alltså till Allans studie 
(2010) som visar att lärare behöver kompetens som inte finns eller erbjuds, men att 
lärare är positiva överlag till inkludering -om resurser finns. Pillay och Di Terlizzi 
(2009), understryker vikten av olika specialkompetenser i elevens närhet och att stödet 
kan ges direkt när behovet behöver fyllas. Även inkludering som begrepp lyfts fram 
som oklart av Nilholm (2006), och måste definieras snarast, medan Pirrie och Head 
(2007) också ifrågasätter grunden för inkludering.   

8.2.3 Lärarens stöd till elev fysiskt och socialt 
Resultatet visar att det bara är hos Bea IE deltar i lek med övriga elever, en ny elev i 
klassen som inte kommit in i elevgrupperingarna, plus en elev som Bea tror kommer att 
ges en liknande diagnos som IE. Disas IE kunde varit mer socialt interaktiv om hon 
förstod leken, och blir numer inte tillfrågad. Hon är socialt acccepterad, men utan 
kamratrelation. Bea säger varje morgonsamling: ”Alla är olika och har rätt att vara olik.” 
Betydelsen av värdegrundande samtal är alla informanter väl medvetna om. Eftersom 
inte alla barn är snälla och har förmågan att vara tolerant, är samtalen avgörande för att 
påverka och skapa förståelse och omtanke för funktionsnedsatta. Brodin (2004) finner 
att många barn inte leker med de utvecklingsstörda, och att det kan bero på att de ser 
dem för avvikande för att vilja identifiera sig med dem. 

Ann förklarade hur svårt det är att inte få vara rak och ärlig om behoven hos IE. 
Undersökningen visar att då det öppna samtalet om mångfald och elevers särskilda 
behov uteblir, verkar inte klasskamrater förstå IE's behov. Successivt tappar övriga 
elever intresset för att förstå IE, särskilt om de inte får veta vad som ligger bakom IE's 
särskiljande uttryck som istället upplevs störande. Därmed tycks IE skapa en oro och 
blir en orsak till andra elevers missnöje. Två IE jobbar därför avskilt från klassen, och i 
en klass är arbetsmiljön svår för två IE när övriga elever inte vill jobba med dem. 
Föräldrainflytande kan reducera skolans vetenskap, erfarenhet och inkluderingsarbete. 
När IE inte själv har något val och utelämnas till föräldrars tro om vad som är bäst 
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känner jag att många elever kan komma att fara illa. De går lätt miste om 
grupptillhörighet som Persson (2007) visar är en förutsättning för lärandet.     

Fakta i socialiseringsprocessen visar att IE's möjligheter till inkludering avtar med 
ålder då barn tenderar i tonåren vilja identifera sig med grupper som ger dem stöd i sin 
tolkning av omvärlden och de kan spegla sina värderingar med, belyser Frisén och 
Hwang (2006). Deras studie stämmer väl med Tullie och Rabes farhågor om de äldre 
elevernas små chanser att inkluderas i skolan (2000).   

Social inkludering av IE kan visa sig kräva mycket arbete att genomföra när mina 
informanter uppger att sina IE oftast vänder sig till de vuxna för att fråga om något.  
Brodin (2004) belyser också fenomenet med Tullie och Rabes undersökning där 79% av 
IE vände sig till vuxna. Lärarna i studien kan förhoppningsvis med mer tid och kunskap 
stödja IE i att skapa en kommunikation med klasskamrater. Med kunskap om 
funktionsnedsatta kan läraren förstå varför IE inte kommunicerar med övriga elever. 
Sedan är det oklart om det alltid går att skapa kommunikation. Elevgrupper är unika i 
sin sammansättning och gör att socialt stöd till IE blir en utmaning för läraren. Totalt 
visar sig Beas IE mest socialt inkluderad, och att inkludering kan genomföras positivt. 
 

8.2.4 Lärarens stöd till elev didaktiskt 
Ingen av lärarna anser att IE ges en adekvat utveckling i sin klass och fyra lärare säger 
att de borde gå i särskolan där kompetens finns. Eva menar att det är en svår fråga och 
att IE borde få gå i grundskoleklassen, samtidigt ger hon uttryck för att det är ett 
dilemma, och att det är svårt med inkludering: ”...det låter ju bra på papperet”. Kunskap 
hos klasslärarna om utvecklingsstörning är nödvändigt för att skapa positiva 
förhållningssätt till IE och föräldrar uttrycker Blom (2003), och resultaten indikerar att 
lärarna saknar den kunskapen. 

Disa uttryckte att hon planerat annorlunda om hon haft kunskap om IE's behov. I 
studien säger lärarna att de inte förstår IE's behov och kan stödja IE tillfredsställande. 
De har varken getts kunskap eller tid för uppdraget som är nödvändigt enligt Vernersson 
(2007), och de har inte tillräckligt stöd av underbemannade EHT. En didaktisk 
inkludering förutsätter att läraren kan möta IE med en positiv attityd för att IE ska känna 
sig trygg och inkluderas socialt i gruppen enligt Persson (2007). Här visar resultatet att 
ingen IE inkluderas socialt eller didaktiskt.   

Didaktisk inkludering blir enligt informanter en utmaning för att IE har en låg 
kognitiv nivå. Dessutom ligger IE långt efter klasskamrater då det gäller läs- och 
skrivförmåga. Således lyfts få exempel fram då IE blir involverad och samverkar med 
delaktighet i klasskamraternas läs- och skrivuppgifter. Det kan fungera bättre i samtal 
menar Ann som lyfte fram Geografi där IE kan vara mer delaktig, och känner igen vissa 
saker. Bea använde dans där IE är duktig och därmed kunde ses som en resurs i klassen. 
Lärarna försöker anpassa sig till IE genom att skapa intresse och söka ingångar i 
intresse, finna lustfyllda och förenklade uppgifter. Som Bea berättade gäller det att 
fånga in IE där hon är. Det ställer stora krav på läraren, och resultaten speglar att lärarna 
inte kan ge IE  det stöd de önskar. Lärarna försöker göra vad de kan, och ser till att IE 
kan känna sig lite delaktig i gruppen genom att lyfta fram deras positiva förmågor. 
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Överlag verkar lärarna arbeta med IE i enlighet med riktlinjer som bl a Liberg (2010),  
Blom (2003) och Åkerblom (1988) för fram. Dock kan vi sluta oss till att med mer 
kunskap och tid hos lärarna skulle IE ges bättre förutsättning att utvecklas positivt i läs- 
och skrivsituationer. IE tycks inte i läs- och skrivsituationer utvecklas i relationellt 
samspel med klasskamrater. Den didaktiska inkluderingens positiva effekter som tas 
upp av flertalet lärare är att IE ser andra elever skriva och läsa, och då själva gör det. 
Det kan verka stimulerande och att IE känner sig delaktiga. Men det räcker inte för att 
tas till vara som en resurs i gruppen, och därmed anses didaktiskt inkluderad. Cia 
berättade att det svåra är att de andra inte vill jobba med IE för att de tycker att det är 
jobbigt. 

IE's delaktighet och resurs i gruppen vilket Nilholm (2006) i likhet med Tinglev 
(2008) tar upp är svårt, men inte desto mindre viktigt då skolarbetet ska anpassas till 
allas behov för att göra alla elever delaktiga. En stor variation i elevernas förmågor är en 
utmaning för läraren att kunna bemästra, och IE har inte samma förmåga att klara även 
det lägsta kunskapskravet menar Tinglev (2008). Informanter ger uttryck för att de ger 
IE utrymme till att delta i klassrumsdiskussion och delge erfarenheter, men att det också 
är svårt att nå IE, särskilt som förståelsen är låg hos IE och sällan kan respondera till 
ämnet. Undersökningen visar att lärarna inte kan inkludera IE didaktiskt och flera 
faktorer spelar in. Bland annat skolans uteblivna stöd till lärare, rektors medverkan, 
lärarkompetens, IE's arbetsmaterial, avsaknad av trygghet, kamratrelationer och samspel 
i gruppen. 

Blom påtalar en risk att övriga elever och IE själv, ser stora avvikelser i kunskaperna 
och därmed minskar känslan av grupptillhörighet (2003). Det kan leda till att IE känner 
av misslyckanden, och ett enligt Åkerblom (1988) bräckligt självförtroende hos IE 
skapar en negativ självbild. I studien är det bara Bea som framhåller att IE har en god 
självbild. Informanter tror att IE känner att de misslyckas, och lärarna framför att IE 
skulle ges bättre förutsättning att lyckas i särskola där kompetensen finns att stödja IE 
så de utvecklas bättre. Självförtroendet kan byggas upp med arbetsuppgifter på rätt nivå 
och med olika metoder, och IE kan i en tryggare mindre grupp utveckla lärandet i ett 
relationellt samspel med andra barn. Jag ser också ett alternativ i den lilla gruppen som 
ofta finns i grundskolan. Då är det viktigt att läraren har kompetens om 
utvecklingsstörning och de behov som behöver tillgodoses hos IE för att utveckla läs- 
och skrivkunskaper.   

Trots brister om kompetent personal, för lite tid till IE tillsammans med speciallärare 
och tveksamma studieresultat i kommunernas försöksverksamhet med inkluderade 
grundsärskoleelever 1996-99, förordade Skolverket val av skolform. Förutom att IE från 
2010 får läsa efter grundsärskolans kursplan finns de andra bristerna kvar. Resultaten 
visar i några fall att pedagogiskt outbildade assistenter ges i uppgift att stödja och 
undervisa IE, en allmän tidsbrist och att lärartid med IE ej räcker till. EHT visar sig inte 
fungera väl i skolorna, och stödet som ges räcker inte till för alla elever, även i skolor 
med alla professioner tillsatta i heltidstjänster. Behovet av specialkompetent stöd är 
större än man har tid att hinna hjälpa, och tre av fem lärare uppger att det är akuta 
insatser som görs.   
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Helldin (1998) beskriver att skolan överlag inte har resurser och kompetenser nog att 
planera ett steg före. Fortfarande efterlyser Persson och Persson (2012) resurser till 
skolan för att ges möjlighet att inventera och vidareutbilda personal som saknas så att 
skolan kan ligga före händelsernas utveckling, och därmed kunna arbeta förebyggande. 
Resultaten visar att lite hänt med finansieringen av skolan arbete. Det är en orimlig 
situation mina informanter hamnat i, och jag märker att de känner sitt läraruppdrag 
nedvärderat. 

Skolans ekonomi räcker inte till för att ge alla barn det stöd de har rätt till uttrycker 
alla lärare i studien,  ”... och så vet vi att inte nog med resurser finns” berättade Cia. När 
Eva beskriver hur de på alla vis stöttat IE framkommer att andra elever i behov av stöd 
inte kunnat stödjas, och verifierar Perssons (2005) farhågor att IE tar resurser i anspråk 
och riskerar minska de svaga gråzonselevernas stöd. Det är oacceptabelt och borde inte 
kunna ske om skollag och styrdokument var verkningsfulla. Under 90-talskrisen var 
omsorgssektorn fredad från ekonomiska neddragningar, och det var inte politiskt 
korrekt att skära i de mest utsatta barnens förutsättningar enligt Tideman (2000). Med 
UNICEF som projektledare i Salamanca-deklarationen framstår inkludering som 
politiskt korrekt. 

Studiens resultat antyder att inkluderingssträvan kan visa sig kontraproduktiv i den 
meningen att när IE i grundskoleklass inte ges adekvat stöd, istället för att erkännas som 
jämlik och en tillgång i gruppen, framstår som ännu mer avvikande och utesluts ur 
gruppgemenskapen (se Gustavsson 2001). Undersökningen visar att arbetsmiljön i 
klassrum kan påverka övriga elever. Oro, irritation, frustration hos elever och lärare kan 
missgynna kunskapsinhämtning. Rektorer har möjlighet genom SFS kap 10 §30 att 
själva besluta om skolform för IE. Evas rektor stödjer henne i samtal med förälder där 
man ifrågasätter IE's bästa i grundskolan, att en annan skolform kan vara ett alternativ, 
men inte längre än att man exkluderat IE från klassen. Anns rektor stöttar henne i samtal 
med föräldrar i att släppa på sekretess om IE's problematik, dock hittills utan framgång, 
och man tvingas nöja sig med akuta och i längden kostsamma exkluderande lösningar.    
Enligt studien kan skolans stöd till lärare förbättras avsevärt. Det relationella 
perspektivet är synonymt med inkluderad verksamhet visar Göransson (2008), och en 
förutsättning för det är att skolledning, rektor tillsammans med specialpedagoger tar 
initiativ och leder utveckling av verksamheten. Ett sådant arbete kräver en tydlig vision 
om vad man vill och pengar till omställningen är nödvändigt enligt Göransson. Persson 
(2007) understryker rektorns intresse för IE och tydliga mål för inkluderingen.  

Studien visar få visioner om vad skolledare vill sträva efter i undersökta skolor, och 
att det är arbetslagen som stöter på för en förändring. Lärarna uttrycker viljan att göra IE 
delaktig i skolarbetet och stödja lärande mellan alla elever. Nu saknas både kunskap om 
IE och tydliga mål om vad IE ska uppnå. Tyvärr har inte rektorerna något trollspö att 
använda, och deras position är svår när skolornas ekonomi är svag. Men rektor har ett 
pedagogiskt ledarskap att visa en väg till kunskapsbygge. Kostnaden är låg för att skapa 
en miljö där all personal involveras i t ex värdegrundande arbete. Om rektorn tydligt 
visar intresse för alla elever tror jag att det underlättar för läraren att skapa ett tillåtande 
klimat i klassen som möjliggör inkludering. Med tillräckliga medel att fortbilda 
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lärarpersonal och utöka tjänster i EHT skulle rektorer kunna ge lärarna ännu större 
möjlighet att stödja IE och ge alla elever en värdigare tillvaro i skolan.   

 Asp-Onsjö (2006) säger att många barn ser det som en ynnest att gå iväg för att i 
lugn och ro arbeta och ges full uppmärksamhet, och en del kallar det VIP-rum.     

Konsekvenser av att välja ett specialpedagogiskt arbetssätt bör innebära att 
huvudmannen tar ansvar att följa skollag. Ska grundskolan ta emot särskoleelever bör 
de också ges en rimlig möjlighet att inkluderas.   

Dilemmaperspektivets erkännande tycks nödvändigt för att åstadkomma en 
förändring som kan ge alla elever en god utbildning, och det behöver inte vara en enda 
skola. Inte heller ett eller två olika specialpedagogiska synsätt eller arbetsmetoder, 
hellre fler och anpassning efter behov hos elev. 

Alternativ till grundskolan bör erbjudas barn som behöver mer stöd och trygghet. En 
specialkompetens finns i särskolan, med lärare som kan möta behov hos eleven och med 
förhållningssätt som bygger elevens självbild. Särskolans gemenskap och avskilda miljö 
där IE kan utvecklas utan stämpling av klasskamrater riskerar försvinna i 
mainstreamskolor. Oavsett rättviseaspekten som nu rättfärdigar inkludering, visar 
Helldin (1998), Blom (2003), Tideman (2000) undersökningar med flera (Brodin 2004, 
Asp-Onsjö2006) att barn med funktionsnedsättning och andra barn i behov av särskilt 
stöd kan känna sig utpekade i vanlig klass. Gustavsson (2001) visar att 
funktionsnedsatta kan behöva mycket stöd omkring sig för att klara processen att göra 
sina svagheter synliga som positiva tillgångar. Avvikelsen från normalitet borde som 
Emanuelsson (2002) säger, kunna innebära ett synsätt som accepterar olikheter som en 
tillgång och något positivt, där eleverna lär av varandras olika erfarenheter, livsvillkor 
och tankar, vilket ökar förståelsen för varandra och kanske i längden skapar det 
solidariska samhället som OECD och UNESCO tycks mena med Salamanca-
deklarationen. 

  

8.3 Slutord och konklusion 
Det har visat sig i studien att skolans arbete med inkludering måste förbättras. Ingen av 
lärarna anser att IE ges en fullgod utveckling i klassen. Lärarna kan inte säga nej, trots 
att de saknar kunskap om funktionshinder och skolans stöd räcker inte till. 
Grundorsaken tycks vara att kommunen anslår för lite pengar så att rektorer måste bryta 
mot skollagen. Den medger alla elever i behov av särskilt stöd den rättigheten. 
Kompetensbrist uppstår då inte skolan ges medel av kommunen att upprätthålla 
fungerande stödteam som EHT, och jag märker att såväl lärare som rektorer arbetar i 
svåra förhållanden. 
     Skollagen  kap 1 §5 säger att skolans arbetssätt ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Inkludering är ett oklart begrepp  som bygger på en positiv känsla 
och har antagits som ett rättesnöre för skolans stödundervisning. Haug (1998) nämner 
rättviseaspekten i Salamanca-deklarationen som grund att inkludera alla elever i behov 
av särskilt stöd. Målet är att öka respekt och förståelse för funktionsnedsättning. Av 
litteraturen framgår att andra länders lärarfackförbund och forskare ifrågasätter syftet 
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och vetenskapligheten, när begreppet inkludering inte ges något tydligt mål och 
definition. Styrdokument ska vara tydliga och inte lämna utrymme till olika tolkningar. 

Lärarna i studien vill inkludera, men har inte de kunskaper som de önskar. Lärarna 
ges inte tillräckligt stöd av skolan att fortbilda sig för att kunna stödja IE. Alla lärare 
önskar mer tid och möjligheter för att träffas och planera med EHT som är 
underbemannade. 

Fysiskt inkluderad är IE i tre klasser, och i två klasser har IE exkluderats större delen 
av skoldagen. Avseende social inkludering anses två IE socialt accepterade där läraren 
inte belagts med sekretess på grund av föräldrainflytande. 

Vidare visar studien att inte någon IE är didaktisk inkluderad. Cia upplever att 
föräldrainflytande över läromedel och undervisningsstöd motverkar stödinsatser för IE.  
Lärarna anser att IE har svårt att bidra till interaktion med de andra eleverna och blir 
inte delaktiga i läs- och skrivsituationer. Alla lärarna ser svårigheter att använda IE som 
resurs, och övriga elever undviker både skolarbete och djupare social kontakt med IE. 
Därmed är inte någon IE  didaktisk inkluderad. 

 Studiens resultat visar på ett behov av en alternativ skolform som erbjuder 
utvecklingsstörda elever mer stöd än grundskolan tycks kunna ge. Alla lärare uttrycker 
att IE behöver en utvecklande miljö till kunskapsinhämtning som bygger på adekvat 
undervisning med kompetent personal, men att IE också behöver en social samvaro. Jag 
efterlyser en annan syn på offentliga skolan om man vill skapa förtroende för skolans 
arbete. Undersökningen pekar på att kommunen verkar ha svårigheter att ge rektorerna 
verktyg att följa skollagen, då ekonomiska medel inte räcker för att ge lärare det stöd de 
behöver för att inkludera elever. Vi kan också se att begreppet inkludering är ett 
svårtolkat och numera vidare begrepp. Det behöver i alla länder ges samma tolkning av 
innehåll och definierade mål.  
 

8.4 Fortsatt forskning 
Inkludering av särskolans elever behöver fortsatt belysas djupare, gärna i studier över 
längre tid som kan ge information om konsekvenser för elever. Det kan möjliggöra en 
uppfattning om vilka specialpedagogiska arbetssätt som i längden ger elever mest nytta. 
En fortsatt studie om inkludering bör belysa konsekvenser för elever i gråzonen, om 
också deras behov av stöd tillgodoses utan inverkan av inkluderade elevers stödbehov. 

Ett av studiens resultat var oväntat och visade hur föräldrainflytande kan påverka 
arbetet med inkludering. Fortsatt forskning om föräldrainflytande i skolan kan därför 
vara önskvärd, även i ett vidare skolperspektiv. Det verkar finnas ett utbrett missnöje 
bland kollegor och skolledare. Vi kanske bör fråga oss hur långt föräldrainflytandet ska 
sträcka sig? Kan skolans kompetens värderas högre, så att föräldrars önskemål prövas 
bättre av skolledning om det visar sig att arbetet i skolan hämmas av föräldrar? 
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Informationsbrev  (bilaga 1) 
 

Inför den intervju som vi kommer att genomföra ger jag lite förhandsinformation. 
 
Jag kommer att ställa frågor om inkluderade grundsärskoleelever i grundskolans klasser.  
Hur ni som lärare ser på det uppdraget och vilket stöd ni ges i det arbetet. Men 
också hur ni arbetar inkluderat i er klass och särskilt i läs- och skrivsituationer. 
 
Samtalet spelas in på ljudfil (Mp3) för att inte någon viktig information ska gå förlorad. 
 
 
 
 
Undersökningens etiska aspekt 
Information om etiska principer i forskningen, utfärdade av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR 1996). 
 
För att följa föreskrifter och rekommendationer enligt god forskningssed informerar jag 
nu om individskyddskravet och hur er information kommer att användas i mitt 
uppsatsarbete. 
 
 
Ert namn nämns inte och behandlas konfidentiellt. Anonymitet garanteras. 
Skolans namn och geografiska placering anges inte och kan ej spåras eller på annat sätt 
härledas. 
 
Fiktiva namn istället för informant förenklar läsning, men säkerställer anonymitet. 
Konfidentiellt handhavande av intervjumaterial. Ingen annan än jag kommer att lyssna 
på eller läsa mitt arbetsmaterial, vilket kommer att destrueras efter godkännande av 
uppsats. 
 
Frivillighet gäller för deltagande i studien. 



 

 

Rätt avbryta intervju och deltagande i studien. 
Rätt att ta del av sina lämnade uppgifter för godkännande innan uppsatsinlämning. 
Nyttjande av informanters uppgifter används endast i forskningssyfte. 
 
 
Slutligen erbjuds informanter enligt rekommendationer av  att ta del av hela 
uppsatsarbetet efter godkännande vid Umeå Universitet . (Enligt rekommendationer 
HSFR) 
 
 
 

Christopher Holmberg 
 

Studerande termin 3 Svenska 
Speciallärarprogrammet  Ht 2013 Umeå Universitet 
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Intervjufrågor  (Asp-Onsjö klassificering  samt *Nilholm och Tinglev definition av inkludering) Bilaga 2 
 
 
• Huvudman, skolans stöd  …   (Förberedande lärare  + didaktiskt & socialt) 
 
Hur har placering av den inkluderade elevens (IE) till din klass i grundskola skett ? Föräldrar/Skola  Vet du 
varför?   
Som lärare och mottagare IE- Eget val/ålagd?   
 
Hur har din chef förberett och gett dig stöd i din roll som klasslärare i en ”inkluderad klass”? 
Fick du all information som du borde känna till innan mottagande? 
 
Vad känner du att du lärt dig som var nödvändigt för att kunna fungera som klasslärare till integrerad 
grundsärskoleelev -IE?  (stöd av skola eller eget initiativ ) 
Utbildning utvstörn(professionella samtal elev-föräldrar, funktionsnedsättning utvecklingsstörning) 
Är det något som du önskat vore annorlunda i din nuvarande roll.... 
 
Finns det något stöd du önskat men inte fått?  -Kompetensutveckling före mottagande. Material och utrustning? 
(Till IE också) 
Tid för egen utveckling och planering för IE? 
 
 
(Hur har stöd i anpassningsarbete med didaktik sett ut? (Specpedagog, Arbetslag mm)   Socialt: initiativ  till 
anpassning? (-Ser du IE som elev i svårigheter eller  med svårigheter?)   
 
-Tycks insatser från skolan undanröja hinder för IE att fungera väl. 
-Kan du se att elevens problematik kan undanröjas med andra insatser från skolan?    
-Kan du göra fler förändringar för att IE ska fungera bättre? 
 
 
Finns ÅP för IE?  Elevvårdsplan?  (I-LW s79) 
Hur väl insatt är rektor i arbetet med IE kunskapsmässigt (ÅP, IUP, särskilda insatser, EHT, -driver  rektor på 
initiativmässigt ... och intresse).    
Styrdokument och stöd i utvecklande arbete:  Grundsärskolans kursplaner?   Hur har det arbetet fungerat (själv 
- arbetslag)? 
 
Leder rektorn samarbetet i arbetslag?  Fungerar samarbetet i er enhet? (expertisinriktat, delegations-)  Har du 
fungerande kanaler för utbyte information mellan expertis? (snabb kommunikation och vägar nå information -
som du känner till) 
 
Hur ser Expertisstödet ut i er skola)  -Ett EHT i skolan eller i kommunen som reser mellan skolor) 
-Komplett (skolläkare, -syster, psykolog, kurator, logoped och specpedkompetens) och kompetent?      Alltid på 
på plats eller vissa dagar? Tillräcklig till IE?   Tillräckligt för alla elever i behov av särskilt stöd? 
-Är det förebyggande eller akuta insatser?   
 
-------------------           -------------------------                   ---------------------             -------------------- 
 
• Fysisk aspekt: 
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Vilka är skolans insatser fysisk anpassning och utformning lokaler? Före mottagande –efter, löpande?        
 
Fysiska anpassningen (klassrum, mellanutrymmen, matsal, skolgård)?  Vem har drivit stöd i förändringar?    
 
Hur stor del av tiden finns IE i klassrummet? 
Hur stor del av tiden finns IE i klasskamrater närvaro? 
Särskilda tankar bakom placering i klassrum? 
Grupperingar för att IE ska vara interaktivt delaktig?  Tillses IE behov trygghet maximalt? Alltid?  Kan IE i 
någon aspekt anses vara i behov av mer umgänge med likar? Törs IE närma sig alla i gruppen? 
 
 
 
• Didaktisk anpassning 
Finns stödlärare eller assistent tillgänglig?  Pedagogisk utbildning? Vilka situationer? 
*Hur vet du att IE ges ett optimalt kunskapsmässigt  utbyte av sin skolgång? (stöd, X-uppmärksamhet) 
 
*På vilket sätt måste du anpassa dig för att nå IE då du ger instruktioner om arbete? 
 
*På vilket sätt måste du anpassa dig för att nå IE vid genomgång nytt arbetsområde? 
 
*Hur ges IE möjlighet att påverka sin skrivsituation?  Läxor?  Prov? 
*På vilka sätt kan IE komma till uttryck där olikheten kommer i fokus? 
 Hur ofta sker det?   (talas om just Allas lika värde och olikhet)   
 
*På vilka olika sätt görs IE delaktig, som beror av särskilda insatser eller förändringar i den vanliga 
klassrumsmetodiken?  (reflexiva arbetssätt och samtal, törs alla prata i grupp osv.) 
*Hur individualiserar du arbetet för IE?  (Skolverket allm råd Undervisning s18-19) 
Hur har du arbetat med anpassning av ämnesområden (eg lika men lättare stoff) så IE lyckas med 
-skrivsituationen  (inkluderande skrivuppgifter, kortskrivning och förarbete,  -tankekarta mm 
-lässituationen( anteckningar även skrivsit. förförståelse, begrepp,  film, gruppsamtal  mm) 
     Tinglev s 66 
-slipper misslyckas  (Blom rapport  s 19) 
Arbetar IE alltid med det du upplever är viktigast för denne? 
 
• Social interaktion 
*Bemötande framförs av många som avgörande för att skapa lärande. Hur kunde du förbereda mottagandet? 
Förstod du IE elevs behov och hur kännedom?  Hade du en särskild strategi för att etablera en positiv relation 
och förtroende? 
Kontakt och relation  till IE: -hur gör du? -Känns uppenbar skillnad -övriga elever? 
 
Kontakt och relation till IE:s föräldrar -hur har du getts stöd från skolan att tala om känsliga frågor?   Samtal 
om funktionshinder med elev? 
 *Samtal i klass –främja samhörighet, acceptans  ( allas olikheter -tillgång?) Ta tillvara mångfaldens fördelar -
hur jobbar du med att skapa förståelse för elevers olika behov …? 
 
*Hur vet du att IE ges ett optimalt socialt utbyte av sin skolgång? 
*Känner du dig säker på att IE 1:  trivs i klassen och är 2: accepterad,  3: tillåts delta i alla lägen?  Även i 
fritiden, bjuds hem till kalas eller fika, andra aktiviteter? 
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*om så inte är fallet -vad gör du då? 
Skolgårdsaktiviteter... för att stärka gruppen och få med alla? 
 
 
Uppskatta om IE helst vänder sig till dig för att fråga?   Någon annan elev? -Flera elever? Inte alls? 
 
Hur används elevers  bearbetning av texter som läses? Individuellt... och i grupp.  Diskuteras  olika tolkningar 
för att öka elevers utbyte av varandra och lärande i samspel med varandra. 
 
Hur används det skrivna materialet som eleverna presterar?  Individuellt  … och i grupp.  Kan de bearbeta 
texter och svar tillsammans för att lära av varandra?    (Se Tinglev s 61-62) 
 
 
Övrigt att tillägga? 
 
 
Slut Bilaga 2 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


