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Sammanfattning/Abstract 

Studiens syfte var att undersöka lärares uppfattning inför inkluderande arbetssätt för elever med 

utvecklingsstörning i traditionella grundskoleklasser. Intentionen med studien var att hitta 

möjligheter kring inkluderande arbetssätt, samt få kunskap om vilka hinder som kan uppstå i 

inkluderande sammanhang för elever med utvecklingsstörning. Vi har valt att avgränsa oss till 

inkludering rörande elever med utvecklingsstörning. Vi har genomfört en kvalitativ studie med 

semi-strukturerade intervjuer med åtta lärare som arbetar dagligen med inkluderande 

undervisning. För att skapa en skola där elever med utvecklingsstörning har möjligheter att 

inkluderas, behöver skolan anpassa miljön och organisera undervisningen väl. I teori och 

forskning finns ett brett stöd för att inkluderande undervisning gynnar många, men det är viktigt 

att vara lyhörd och se till elevens behov, det som passar en elev kanske inte passar en annan. 

Individuella anpassningar är en förutsättning för ett lyckat resultat. Vår slutsats är att lärare 

behöver fördjupad kunskap om utvecklingsstörning och specialpedagogik. Lärarna behöver 

även få rätt förutsättningar som till exempel tid och kvalificerat stöd för att inkludering ska 

fungera i praktiken. 

 

Nyckelord: inkludering, utvecklingsstörning, möjligheter, hinder, särskola. 

 



 
 

Förord 
 

Vi vill tacka samtliga informanter för att ni ställt upp på intervjuer och bidragit med era 

värdefulla uppfattningar kring inkludering av elever med utvecklingsstörning i traditionella 

grundskoleklasser. Utan er hade denna undersökning inte varit möjlig. Vi vill därutöver tacka 

er som kritiskt granskat våra utkast och kommit med värdefulla tankar. Vi tackar vår handledare 

Malin Rohlin för professionell handledning, konstruktiva synpunkter samt givande samtal. Ett 

stort tack riktas mot våra familjer och vänner som stöttat oss under vårt arbete. Vi tackar även 

varandra för ett mycket gott samarbete och stöd vid såväl intervjuer som vid eftersökning av 

litteratur. Uppsatsen är ett gemensamt arbete och vi tar båda ansvar för dess helhet.  
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Inledning 
Att gå i skolan innebär att eleverna tillhör en grupp eller en klass. Lärarna har i uppdrag att 

individanpassa undervisningen samt ansvara för att gruppen håller ihop och fungerar väl 

tillsammans. Varje elev har rätt att få den undervisning han eller hon behöver samt att få vara 

delaktig i sitt lärande. Läraryrket idag innebär ett mångfacetterat uppdrag, då en lärare ska 

utmana samtliga elever i grupp och samtidigt individuellt anpassa undervisningen för varje elev. 

Det är också viktigt att lärarna uppfattar balansen mellan grupp och individ och hur de hanterar 

denna balans. (Alastair, Gurdal & Asplund Carlsson 2011). Det finns grundskolor som arbetar 

aktivt med inkludering av elever som läser enligt grundsärskolans läroplan. Det innebär att 

lärarna får ytterligare ett uppdrag, att följa två läroplaner i samma klassrum. Enligt 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006) som poängterar att alla är unika, ska 

utbildningssystemen utformas så att elevernas egenskaper och behov tillvaratas. Elever i behov 

av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor som arbetar efter en pedagogik som sätter 

eleven i centrum och som kan tillgodose elevens individuella behov. I skollagen (2010:800, 

3kap 3§) står det att elever ska få den ledning samt stimulans de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling, för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt det är möjligt 

mot utbildningens mål. Om eleven inte bedöms att nå upp till grundskolans kunskapskrav och 

har diagnostiserats med utvecklingsstörning, kan eleven tas emot i grundsärskolan med 

föräldrarnas godkännande. De föräldrar som inte önskar placera sitt barn i grundsärskolan, 

väljer istället att låta sitt barn inkluderas i den traditionella skolan, vilket betyder att läraren 

utmanas att arbeta med två läroplaner som har olika centrala innehåll. Ahlberg (2009) menar 

att olika förväntningar kan resultera i att läraren systematiskt delar ut uppgifter med olika 

svårighetsgrad. Forskning har visat att dessa olika förväntningar påverkar elever negativt samt 

deras resultat i skolarbetet och hur de uppför sig i klassrummet. Författaren lyfter också att det 

är läroplanerna och det rådande klimatet på skolan som styr lärarna.   

 

Vårt intresse för inkluderingsfrågor och begreppet inkludering har utvecklats efter tre års studier 

på speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Vi anser att begreppet 

inkludering, rörande elever med utvecklingsstörning i traditionella klasser, behöver klargöras 

och fördjupas på organisations-, grupp- och individnivå.  
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Med organisationsnivå menar vi, hur rektorerna fördelar resurser för att möjliggöra 

inkluderande miljöer och  arbetar övergripande för att möjliggöra  miljöer där alla elever oavsett 

utvecklingsstörning eller inte, har möjlighet att delta i olika sammanhang. Med resurser menar 

vi speciallärare, elevassistenter, fysisk placering av elev, klasstillhörighet, schema och lokaler. 

Utifrån gruppnivå ställer vi oss frågan, hur läraren arbetar för att elever med 

utvecklingsstörning ska kunna inkluderas i traditionella klasser, fysisk placering, anpassat 

material, extra stöd, förtydligad undervisning också vidare. Utifrån individens behov behöver 

anpassningar göras för att möjliggöra inkluderande sammanhang och miljöer. 

 

Under vår utbildning har vi reflekterat över det vi ser, hör och läser vad gäller inkludering av 

elever med utvecklingsstörning i grundskolan. Vår uppfattning är att elever med 

utvecklingsstörning, som är i behov av särskilt stöd ofta sorteras till särskilda 

undervisningsgrupper och särskilda lösningar, till exempel särskolor, en-till-en undervisning 

och mindre specialgrupper. Vår erfarenhet är att det ofta tittas på den enskilda elevens problem, 

i stället för att skolan tittar på hur organisationen ser ut och om den kan förändras till hjälp för 

eleven. Skoldebatten om en skola för alla har pågått sedan 1980 års läroplan (Persson 2007). 

Enligt Gadler (2011), finns det en tendens vid diskussioner kring en skola för alla, att både 

lärare och rektorer är obekanta med många av de statliga styrdokument (Svenska Unescorådet, 

2006, SFS 2010:800) som reglerar rätten till undervisning. Därför vill vi undersöka synen på 

inkludering av elever med utvecklingsstörning i grundskolan vidare, genom att studera litteratur 

och genomföra intervjuer med pedagoger som arbetar dagligen med inkludering.  

 

Arbetet mot att skapa en skola för alla, innebär att både organisation, resurser och miljö behöver 

ses över. Karlsudd (2011) beskriver att det underlättar och förbättrar arbetet, när personal på 

skolor får en gemensam referensram kring begreppet inkludering. Helldin & Sahlin, (2009) 

menar att forskning visar en verklighet där lärarna har många elever i klassen och det kan vara 

svårt att hinna med alla eleverna och veta var de befinner sig kunskapsmässigt. Därför 

förekommer det att lärarna efterfrågar mer test och bedömningsmaterial. Lärarna önskar även 

mer kunskap kring att diagnostisera elever med dysfunktionella hinder. Dessvärre finns det en 

risk att fel och brister blir centralt fokus hos eleverna.  
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Vi tolkar begreppet inkludering som att det inte bara handlar om en fysisk placering, utan 

gemenskap, delaktighet och att olikhet ses som en tillgång. Vi anser att genom en medveten 

inkluderingstanke ökar också insikten om vikten av en likvärdig skola där varje elevs rätt ska 

ses som en självklarhet. I studien söker vi finna ny och fördjupad kunskap kring inkludering på 

en grundskola. I framtiden kan studier av detta slag tänkas bidra till att utveckla inkluderande 

arbetssätt och förbättra situationen för elever med utvecklingsstörning. 
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Syfte 
 

• Syftet med arbetet är att undersöka lärares uppfattning inför inkluderande arbetssätt i 

grundskolan för elever med utvecklingsstörning. 

Frågeställning 
• Vilka möjligheter/hinder upplever lärare med att låta grundsärskoleelever undervisas 

tillsammans med grundskoleelever? 

 

• Vilka förutsättningar behöver lärarna för att skapa inkluderande sammanhang och 

arbetssätt för elever med utvecklingsstörning?  
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Bakgrund 
Lite historik 
Den första folkskolestadgan tillkom år 1842 i Sverige. Många barn undervisades i hemmen eller 

läste kortare perioder i skolan, men det ställdes inga höga krav på närvaro eller kunskap. Här 

fanns det inget krav på utbildade lärare eller någon slags uppdelning mellan begåvade eller 

obegåvade elever. I etapper formaliserades skolan och grupper delades upp allt mer efter ålder, 

samt det blev tydligare vilka kunskapsnormer som skulle gälla. År 1927 började skolorna dela 

upp grupperna efter begåvning, framförallt i de stora städerna. Detta sågs som att 

undervisningen individanpassades. År 1905 instiftades den första hjälpklassen i Stockholm, 

sedan följde fler städer efter i rask takt. Det var en utveckling som välkomnades av 

skolkommissionen som menade att “de efterblivna barnen” fick en effektiv undervisning 

(Axelsson 2007). Fram till 1960-talet betydde lika utbildningsmöjligheter att skolorna skulle 

gallra fram de mest begåvade eleverna, oavsett social bakgrund, till de mest avancerade 

studierna. Men i mitten av 1960-talet började det råda tvivel om det skulle fungera som det var 

tänkt. Synen på elevens inre värld och kunskapsinhämtning kom att ändra karaktär i Lgr 80. Nu 

var det fokus på eleven och en förståelse att individen hade förmåga att ta ansvar för sitt eget 

lärande. En väsentlig skillnad mellan Lgr 80 och de två tidigare läroplanerna var också att Lgr 

80:s allmänna del innefattade mål och riktlinjer, timplaner samt kursplaner, som blev bindande 

föreskrifter (Giota 2013). Karl Grunewald (2012) beskriver hur människor med 

utvecklingsstörning ofta varit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället under 

historiens gång. Segregering och institutionalisering har ibland syftat till att skydda människor 

med funktionsnedsättning från övriga samhället och ibland tvärtom, att skydda samhället från 

människor med funktionsnedsättning. Detta tänkande står i skarp kontrast till de målsättningar 

som dagens värderingar och inkludering bygger på: delaktighet, jämlikhet och alla människors 

lika värde. Ordet inkludering kommer från latinets includere, innesluta, inbegripa, innefatta, 

låta ingå som del i viss grupp (Fuentes 2004). 
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Nutida styrdokument/skollag/internationella dokument 

Aktuella styrdokument för skolan idag bygger på elevers delaktighet. Oavsett förutsättningar 

ska alla elever ha möjlighet att vara lika delaktiga i verksamheten. Skollagen skriver att skolan 

ska vara likvärdig var den än anordnas i landet. Synen på eleverna idag bygger till stor del på 

internationella dokument såsom FN:s deklaration om barns rättigheter och 

Salamancadeklarationen. Det var under 1990-talet som Sverige undertecknade Unescos 

Salamancadeklaration, vilken förbinder Sverige att arbeta för en skola som inkluderar alla barn. 

Dessa två deklarationer lyfter även fram barns rätt till gemensam undervisning oavsett kön, 

etnicitet eller funktionsnedsättning. Målet med Salamancadeklarationen är att de större 

strukturerna i skolan ska förändras för att även tillåta elever med avvikande behov att nå så 

långt som möjligt istället för att exkludera dem genom att bygga upp hinder som omöjliggör 

deltagande inom den traditionella skolan. Detta kan röra sig om undervisningens upplägg 

likaväl som rent fysisk anpassning av lokaler (Ahlberg 2009; Assarsson 2009). I Lgr 11 under 

rubriken riktlinjer för alla som arbetar i skola, står det att: 
 

           Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (Lgr 11 s.14) 
 

Det står också:  

           Skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet och solidaritet  (Lgr 11 s.12). 
 

 Det står tydligt att utbildningen ska vara likvärdig i hela landet, men det betyder inte att resurser 

ska delas lika utan att skolan ska se över hur behovet ser ut och sedan fördela efter behovet. 

Skolan ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som har svårt att nå målen av olika anledningar (Lgr 11 2011). 
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Tidigare forskning 

Vad innebär inkluderande undervisning?  
Farrell (2012) ställer sig frågan vad en inkluderande undervisning för elever med 

utvecklingsstörning innebär. Han menar att det handlar om att förbättra utbildningens kvalitet 

för elever i behov av särskilt stöd i vanliga skolor, genom att avlägsna de hinder som finns för 

att erbjuda utbildning av hög kvalitet. Han poängterar att alla barn kan lära sig och att skolan 

ska respektera skillnader i barnens ålder, kön, etnicitet, språk och funktionsnedsättning. Enligt 

författaren ska det finnas metoder och breda strategier för att möta behoven hos alla elever och 

främja deltagande i samhället. Hans uppfattning är att grundsärskolor inte behövs och att alla 

elever borde få sin undervisning i grundskolan. Inställningen till inkludering enligt författaren, 

är att säkerhetsställa kvalitet och tillgång för alla elever, oavsett om de är i behov av särskilt 

stöd eller inte. 

Även Mitchell (2015) ser många fördelar med inkluderande undervisning för elever med 

utvecklingsstörning  och menar att undervisning är mycket mer än en teknisk aktivitet samt att 

kamrathandledning är effektivt för att öka elevernas skolresultat, både för elever med och utan 

funktionsnedsättningar. Ett positivt och tryggt klassrumsklimat, där det finns respekt för alla 

elevers olikheter och individuella förutsättningar, är viktiga framgångsfaktorer för elevernas 

prestationer. Mitchell menar att inkluderande undervisning är komplext, men om den 

genomförs på rätt sätt finns det akademiska och sociala fördelar för alla elever. Han poängterar 

att undervisningstiden måste ses ur ett kvalitativt inte kvantitativt perspektiv. 

Möjligheter/hinder med inkluderande arbetssätt? 
Strandberg (2006) instämmer också i positiva resonemang kring inkludering och skriver att 

människors inre tänkande och individuella kompetenser härrör från olika former av 

interaktioner tillsammans med andra människor. Elever som aldrig får vara med i inkluderande 

sammanhang får inte möjlighet att interagera med elever som har andra förmågor och 

förutsättningar och riskerar då att inte utvecklas optimalt. Strandberg menar att elever med 

svårigheter, som har som strategi att fuska eller härma andra elever, inte ska bli tillrättavisade 

utan borde i stället uppmuntras, då det är en del av elevens lärandeprocess.  
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För att koppla detta till inkluderingsperspektivet för elever med utvecklingsstörning,  menar 

Strandberg (2006) att det finns större möjligheter för elever som inkluderas i olika 

sammanhang, att lära sig mer, då det finns andra elever som kan vara goda förebilder att härma 

och lära ifrån. I sin studie av elever med utvecklingsstörning, menar Bouck (2006) att elever 

med utvecklingsstörning interagerar och kommunicerar mer med andra elever med 

utvecklingsstörning i speciella undervisningsklasser, än med elever från traditionella klasser. 

Hon menar också att dessa elever interagerar mer med vuxna i specialundervisning, jämfört 

med när de deltar i deras traditionella klasser tillsammans med elever som inte har en 

intellektuell funktionsnedsättning, något som många andra forskare också sett bevis för. 

Lindqvist (1999) anser att läraren har en viktig roll att ge redskap för att hjälpa och möjliggöra 

inkluderande sammanhang. Det krävs relevanta metoder för hur man hanterar individens 

svårigheter, snarare än att isolera och hindra individen att delta i varierande miljöer. Det är 

viktigt att utvärdera hur miljön i skolan är utformad, då den kan vara avgörande för hur 

interaktionen mellan elever och mellan och lärare fungerar.  

Guner Yildiza (2015) har kommit fram till liknande resultat som Lindqvist (1999) vid sina 

studier av lärare och elevers beteende i klasser som arbetar inkluderande. Studierna visar att 

lärarens beteende i klasser som arbetar inkluderande, påverkar eleverna väldigt mycket och 

lärarens förmåga att skapa ett positivt klimat i klassen, är en stor framgångsfaktor för elever 

med utvecklingsstörning. Därför är det mycket viktigt att läraren ständigt reflekterar kring sitt 

eget beteende och vilka möjligheter läraren ser med att skapa inkluderande sammanhang.  

The results of this study indicated that the success of students with mild intellectual disabilities in inclusion 
classrooms is strongly related to teachers’ behaveors (Guner Yildiza 2015, s.183) 

 

Nilholm (2014) menar att under vissa omständigheter är många lärare positiva till att elever i 

behov av särskilt stöd, med olika funktionsnedsättningar som till exempel utvecklingsstörning 

går i deras klasser. Den faktor som är mest avgörande huruvida lärarna har en positiv inställning 

till inkludering, är om de fått rätt stöd och utbildning. Det finns mest tveksamhet kring att 

inkludera elever som har mycket stora funktionsnedsättningar samt de elever som är 

utåtagerande.  
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Tkachyk (2013) är mer tveksam till inkludering och ifrågasätter att inkludering ska ske till vilket 

pris som helst. Hon menar att trots att det finns sociala fördelar för elever att inkluderas, måste 

lärare och föräldrar istället ta hänsyn till att alla är olika och se varje elevs individuella behov 

och förstå att det finns ingen färdig modell som fungerar för alla. Detta menar hon är speciellt 

viktigt när det gäller elever med utvecklingsstörning som inkluderas i klasser och miljöer där 

majoriteten domineras av elever som inte har utvecklingsstörning. Även Åström (2013) 

poängterar att inkluderande undervisning är utmanande, samt att lärarnas situation med 

balansen mellan individens och gruppens behov, vid inkluderande undervisning är komplex och 

svår. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Vygotskij (1934) menar att mänsklig utveckling sker i samspel med individens omgivning och 

det krävs metoder för hur man hanterar svårigheter för individer att delta i olika sammanhang, 

snarare än att isolera och hindra. Han menar att tänkandet fortlöper i språket och att den 

närmaste utvecklingszonen är skillnaden mellan vad en elev kan lära sig själv och vad eleven 

kan lära sig tillsammans med en mer kompetent person. Att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning ges möjlighet till inkluderande sammanhang av olika slag är en fördel ur 

detta sociokulturella synsätt. Vygotskij menar också att läraren måste avgöra elevens lägsta och 

högsta tröskel för möjligheter till inlärning. Det är bara mellan dessa trösklar som inlärningen 

kan vara fruktbärande och här finns den optimala perioden för inlärning av ett givet ämne. I 

inkluderande sammanhang är det därför viktigt att läraren har rimliga förväntningar på vad 

eleven kan klara, men också visar en tro på att eleven kan nå så långt som möjligt utifrån 

individens förutsättningar. I samarbete kan eleven alltid göra mer än vad han eller hon kan på 

egen hand, men Vygotskij tillägger att alla elever inte kan göra hur mycket som helst. Vad 

eleven kan göra är begränsat av tillståndet hos dess utveckling och av dess intellektuella 

möjligheter.  Men Vygotskij poängterar att, i samspel med andra är eleven starkare och klokare 

än när eleven arbetar själv, något som stärker visionen om en inkluderande skola. Hur 

framgångsrik eleven kan bli visas i övergången mellan det barnet kan klara självständigt och 

det de kan göra i samarbete med andra, vilket Vygotskij benämner som den närmaste 

utvecklingszonen. Han betonar att pedagogiken inte bör fokusera på gårdagen i elevens 

utveckling, utan mot morgondagen. Endast då kan den väcka liv i de utvecklingsprocesser som 

för närvarande ligger i den närmaste utvecklingszonen.  

 

I likhet med Vygotskij, intresserade sig Dewey (1980) för lärande i sociala sammanhang som 

sker genom interakation med omgivningen. Dewey menade också att det verkliga lärandet sker 

i sociala sammanhang samt genom interaktion med omgivningen. När individen bearbetar samt 

reagerar positivt och meningsfullt på sin omvärld, utvecklas individen i den gemenskapen. Det 

är viktigt att pedagoger är medvetna om att skolan innebär en social gemenskap samt att 

inkluderande sammanhang och miljöer gagnar eleverna.  Dewey myntade begreppet “Learning 

by doing”, vilket innebär att eleven lär sig genom att få nytta av sina kunskaper och kunna 

koppla sina kunskaper till verkligheten.  
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Han menade att individen utvecklas tillsammans med sin omvärld och förstår den genom 

sociala sammanhang. Skolan måste relateras till livet samt erbjuda eleverna att delta i olika 

sammanhang och träna på att samspela med andra människor. Det är därför viktigt att skolan 

speglar livet utanför och att även elever med intellektuell funktionsnedsättning ges möjlighet 

att delta i inkluderande situationer. Eleven blir bemött i samspel utifrån omgivningens respons, 

samt utifrån sina egna handlingar och lär och utvecklas utifrån detta. Dewey ansåg att 

individens behov och förmågor, inte lärostoffet, bestämmer inlärningens kvalitet och kvantitet.   
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Metod 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervju är att förstå ämnen från den levande vardagen ur 

den intervjuades perspektiv. Fenomenografi som metodansats kan användas för att analysera 

och beskriva människors tankar om olika fenomen (Kvale och Brinkmann 2009).  I denna studie 

undersöker vi lärares uppfattning kring inkluderande arbetssätt, samt beskriver och analyserar 

lärares uppfattning inför inkludering av elever med utvecklingsstörning i traditionella 

grundskolor. Vi är inspirerade av fenomenografi när vi undersöker lärarnas olika uppfattningar 

rörande inkludering. Efter våra genomförda intervjuer har därför transkriberingarna av 

intervjuerna analyserats noga och vi har sammanställt samt tematiserat olika typer av 

beskrivningskategorier. Vi har kartlagt urvalsgruppens uppfattningar och undersökt hur dessa 

uppfattningar förhåller sig till varandra och fenomenet inkludering. 

Metodval 
Vår studie är fenomemografiskt inspirerad och vi använder intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Genom att genomföra intervjuer med lärare har det gett oss möjlighet att 

beskriva och analysera lärares olika uppfattning till att inkludera elever med 

utvecklingsstörning i traditionella klasser. Vår intention är inte att fastslå om en teori stämmer 

eller inte, det handlar om att söka ny kunskap, eller bekräfta tidigare forskning kring vilka 

hinder och möjligheter lärarna upplever med inkluderingen av elever med utvecklingsstörning  

i deras vardagliga arbete. Samtliga lärare vi har intervjuat arbetar aktivt med inkludering av 

elever med utvecklingsstörning i sina ämnen och klasser. Vi utformade vår intervjuguide med 

frågor som vi ansåg att skulle besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi har genomfört 

intervjuerna med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga 1), vi genomförde 

testintervjuer för att undersöka förståelsen av intervjufrågornas innehåll, därefter genomförde 

vi en kvalitativ analys av vår insamlade data. 

Studiens deltagare/urval 
Vi valde en kommunal skola, som har årskurs 7-9, i Stockholmsområdet som arbetar 

inkluderande med elever med utvecklingsstörning. Det finns ingen särskola i dessa årskurser i 

denna kommun, vilket innebär att om en elev är inskriven och läser enligt grundsärskolan 

läroplan, får eleven plats på denna skola, förutsatt att eleven inte aktivt söker sig till en särskola 

utanför kommunens gränser.  
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Vid intervjutillfället finns det tre elever på skolan med lindrig utvecklingsstörning som följer 

särskolans läroplan. Skolan har ett lärcentrum, som har en daglig kontakt med eleverna med 

utvecklingsstörning, där det arbetar tio personer med olika kompetenser, två speciallärare, en 

specialpedagog, fem assistenter och två lärare. Eleverna har vissa lektioner i lärcentrum under 

dagen, utifrån de ämnen eleverna själva har uttryckt att de behöver mer stöd i, men majoriteten 

av sin undervisning har eleven med sin ordinarie klass. Lärcentrum är ett stöd för alla elever på 

skolan som behöver någon extra träning i något ämne, det kan vara under en längre eller kortare 

tid. Vi har valt att intervjua olika ämneslärare, som undervisar i svenska, engelska, matematik, 

NO, SO samt idrott för att få ett så brett perspektiv som möjligt i vår studie. Att få med många 

ämnen ger oss en djupare förståelse kring inkludering och om det fungerar olika i de olika 

ämnena. Vi ansåg att vi kunde få svar på vår frågeställning på denna skola. Alla lärare som vi 

tillfrågade ställde sig positiva till intervjun och ville bidra till forskningsfältet. Två av de 

intervjuade lärarna hade arbetat som lärare 1-2 år, och de resterande sex lärarna hade arbetat 

längre än sex år. Vi ansåg att det var viktigt att få olika perspektiv på vår frågeställning. Fejes 

och Thornberg (2009) benämner detta som ett strategiskt urval, författarna menar att detta är 

urval som ofta tillämpar sig väl i kvalitativa pedagogiska studier. Vi valde att inte intervjua 

skolledning och speciallärare/specialpedagoger då vi ville undersöka lärares inställning till ett 

inkluderande arbetssätt samt att vi behövde begränsa studiens omfattning för att förhålla oss till 

tidsramen.  

Genomförande  
Vi mejlade rektorn på skolan (se bilaga 2) vi hade valt ut i Sockholmsområdet, då en av oss 

visste att skolan arbetade inkluderande med elever med utvecklingsstörning. Rektorn 

bekräftade att vi var välkomna till skolan för att genomföra våra intervjuer. Sedan 

vidarebefordrade rektorn vårt mejl till de åtta lärarna som var berörda då de arbetar med 

inkluderande undervisning.  Efter att fått samtycke från alla berörda lärare på skolan som skulle 

intervjuas, planerade vi i samråd med dessa lärare när intervjuer skulle kunna genomföras. I 

förhållande till antalet informanter och intervjuernas beräknade längd blev vår bedömning att 

det skulle behövas två heldagar på skolan. Denna uppskattning visade sig stämma överens med 

vad som sedan också behövdes. När vi kom till skolan fick vi tillgång till ett eget rum där vi 

skulle kunna genomföra intervjuerna. Detta gjorde att vi i avskildhet och utan störningsmoment 

kunde intervjua lärarna. Vi genomförde intervjuerna med hjälp av en semi-strukturerad 

intervjuguide.  
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Varje intervju pågick mellan 10-16 minuter och digital inspelningsutrustning användes för 

ljudupptagning. Vi ville att frågorna skulle vara öppna och enkla att svara på, samt att intervjun 

inte skulle ta mer än tjugo minuter, då lärare ofta är stressade och har tidsbrist.   

 

Vi har genomfört en kvalitativ analys, där vi har transkriberat fyra intervjuer vardera. Vi  

lyssnade igenom intervjuerna upprepade gånger, genom att lyssna på intervjuerna flera gånger 

så väcktes nya tankar, funderingar samt diskussioner kring intervjuerna. Sedan öppnade vi tre 

ark i Google docs, i dessa tre ark började vi med analysarbetet. Det första steget var att kopiera 

in alla de åtta frågorna vi ställde informanterna, för att sedan kopiera in rätt svar vid rätt fråga.  

Det andra steget var, att i det andra arket koda flera nyckelord som utmynnade ut till ett text för 

att underlätta senare tematiseringen av lärarnas  uttalanden. Vi jämförde hela tiden likheter och 

skillnader, dessa kodade vi,  likheter kodade vi rött och olikheterna blått. Målet är att utveckla  

kategorier som fångar de studerade erfarenheterna och handlingarna fullt ut vilket leder till 

urval av nya data och nedskrivningar (Kvale och Brinkmann 2009). Utifrån dessa kodningar 

fick vi fram teman i de tredje arket som vi analyserade. Utifrån dessa nyckelbegrepp kunde vi 

kategorisera våra teman vilka växte fram under arbetets gång och resulterade till våra 

underrubriker.  

Validitet/reliabilitet  
Anledningen till att vi valde åtta personer att intervjua var att det var samtliga lärare på denna 

skola som arbetar med inkludering av elever med utvecklingsstörning. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att i en vanlig intervjustudie brukar antalet ligga mellan 5-25 informanter. Detta 

är ett riktmärke, men vår utgångspunkt var att öka validiteten i studien. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att för få lågt antal deltagare gör det svårt att hitta likheter och skillnader i 

materialet man samlat in som ska analyseras.  Vi ville att frågorna skulle vara enkla och 

konkreta att svara på för att undvika missförstånd och på detta sätt öka tillförlitligheten i studien. 

Författarna lyfter också begreppet objektivitet, vilket innebär att intervjuaren har sina 

personliga fördomar samt att detta kan ta sig uttryck i ledande frågor och riskerar att påverka 

reliabiliteten. Vi anser att en semi-strukturerad intervjuguide bidrog till att läraren med egna 

ord fick beskriva sina upplevelser och erfarenheter. Det betyder att lärarens tankar och 

uppfattningar bestämde riktningen på varje frågeställning. Vi bestämde oss i förväg att det 

skulle vara samma person som genomförde alla intervjuerna för att säkerställa validiteten. Vid 

intervjutillfällerna medverkade vi båda två men samma person höll i intervjuerna medans den 
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andra hade en passiv roll och tog anteckningar. Detta för att säkerställa att inga lösa trådar i 

svaren inte följdes upp. Det innebar även att vi båda kunde notera kroppsspråk och minspel i 

samband med informantens svar. Detta kunde sedan relateras och användas som ett 

komplement till tolkningen av svaren i analysprocessen.  

 

 

Vi är medvetna om att det kan uppfattas som auktoritärt att vara två intervjuare vid intervjun. 

Därför informerade vi noga informanterna att det var en av oss som skulle genomföra intervjun 

medans den andra endast skulle sitta med och lyssna. Den som endast skulle lyssna, höll sig i 

bakgrunden och den som intervjuade började med att informera om vårt syfte samt 

frågeställning. Innan vi påbörjade ljudinspelningen berättade intervjuaren lite om oss själva och 

vårt intresse för studien samt informerade om den specialpedagogiska relevansen för framtiden, 

då målet var  att informanterna skulle känna sig avslappnade och bekväma i situationen. Kvale 

och Brinkmann (2009) lyfter vikten av att noggrant informera den intervjuade om studien syfte 

och frågeställning innan intervjun börjar. Intervjuaren borde också reflektera kring den roll som 

makten spelar i produktionen av intervjun. Vi bedömde att informanterna kände sig tillfreds 

och därmed inte hade detta inte någon påverkan på informanternas svar. Att vi båda var på plats 

vid alla intervjuer gav oss också möjligheten att efter varje intervju göra en kort genomgång av 

vad som framkom, vilket då blev en grundplåt för analysarbetet. Vår bedömning är att 

validiteten i svaren stärktes genom att vi båda författare till denna studie var med vid alla 

intervjutillfällen. Författarna Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara problematiskt 

att vara flera som intervjuar, då de kan komma fram till olika resultat som kan försvaga studiens 

reliabilitet.  

 

Vi har genomfört intervjuerna med hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide (se bilaga), vi 

genomförde testintervjuer för att undersöka förståelsen av intervjufrågornas innehåll. Dessa 

testintervjuer genomfördes vid två tillfällen och intervjuguiden redigerades i efterhand för att 

öka träffsäkerheten i frågorna i förhållande till studiens syfte. Gustavsson (2004) menar att det 

ökar validiteten och reliabiliteten i en kvalitativ intervjustudie att de frågor vi ställer verkligen 

undersöker vad de är avsedda att undersöka. . Vi anser att vi fick svar på våra frågeställningar 

och var nöjda över den data vi samlade in. Vi är väl medvetna om att detta är en studie baserad 

på en skola och det är åtta personers uppfattningar, vilket innebär att resultatet inte går att 

generalisera. 
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Forskningsetiska aspekter 
Vi har noga följt Vetenskapsrådets (1990) etiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informanterna har samtyckt till 

deltagande i vår studie och fått information kring att deras svar innefattas av sekretess. Vi har 

medvetet granskat och redovisat våra metoder samt resultat sanningsenligt. Det finns inga 

kommersiella intressen i vårt val av forskningsområde och vi har inte förvanskat vårt 

forskningsresultat. Studien kommer inte att användas i andra sammanhang och all data förvaras 

på ett säkert sätt. Vi har hållit god ordning på vår forskning och ständigt reflekterat kring vårt 

arbetssätt för att inte skada människor. De metoder vi använt har valts för att kunna få svar på 

de frågor som ställts. I vår studie har vi intervjuat åtta lärare och undersökt deras inställning till 

inkluderande arbetssätt. Vi har informerat våra informanter om att allt är konfidentiellt och 

anonymt samt att de när som helst har rätt att avbryta intervjun eller deras medverkan. Vi har 

upplyst informanterna att uppsatsen kommer att e- publiceras i DIVA men att informanternas 

namn, namnet på skolan och kommunen kommer att förbli anonymt. All data kommer raderas 

när uppsatsen är godkänd samt att vi inte kommer att ge ut det transkriberade materialet.  
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Resultat  
Målet med vår studie var att få ny och djupare insikt om lärares uppfattning inför inkludering 

och hur de förhåller sig till detta fenomen i sin yrkesvardag. Vi hänvisar till metodavsnittet och 

har valt att använda oss av en kvalitativ analysmetod, där vi studerar lärarnas syn på begreppet 

inkludering ur ett sociokulturellt perspektiv. Här följer en redogörelse för de resultat som 

framkommit vid de åtta lärarintervjuer vi genomfört och som vi kopplar direkt till studiens 

frågeställningar. Utifrån vår förståelse och tolkning av våra genomförda intervjuer har vi funnit 

flera gemensamma teman, både likheter samt skillnader. Vi fann följande likheter; tidsbrist, för 

svår undervisning för elever med utvecklingsstörning, människors lika värden, individanpassa 

undervisningen, avsaknad av specialpedagogisk kompetens samt att alla lärare ansåg att 

särskolan som skolform är viktig för elever med utvecklingsstörning. Skillnader var; betyg, 

styrdokument, högpresterande klasskamrater samt att elever med utvecklingsstörning upptar 

mer tid av den undervisande läraren från den övriga klassen. Utifrån dessa teman har vi att valt 

att dela upp resultatet i olika rubriker, gemenskap/mål, kompetens, förväntningar, 

möjligheter/hinder och vi avslutar med temat vision för att belysa lärarnas uppfattningar kring 

möjligheterna att skapa en skola för alla. 

   

Gemenskap/mål 
De flesta av lärarna definierade begreppet inkludering med att eleven känner sig delaktig i ett 

större sammanhang, en mental känsla av att tillhöra det stora sammanhanget vilket på denna 

skola innebär en klass med cirka 28 elever. Lärarna talar om att inkludering är, när 

eleven/eleverna med utvecklingsstörning kan vara med i klassrummet och arbeta med samma 

uppgifter som de övriga eleverna, att alla kan vara med i undervisningen utifrån sina egna 

förutsättningar. Inkludering är också enligt lärarna att alla elever oavsett funktionsnedsättning 

får en likvärdig utbildning, om eleverna själva vill, att det är viktigt att lyssna på 

eleven/elevernas behov. Viktigt även att skilja på den sociala träningen och 

kunskapsinhämtningen samt att förstå var och när eleven lär sig som mest. Lärarna menar att 

även om eleven tillhör en klass och vill vara med klassen under ett arbetsområde, så gynnar det 

eleven mer att sitta en- till en med en speciallärare för att få den bästa kunskapsinhämtningen. 

Här menar lärarna att de måste skilja på den sociala träningen och den faktiska kunskapen.  
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Samtliga lärare anser att elever med utvecklingsstörning utvecklas mest under en-till-en 

undervisning. Några lärare talade också om att eleven/eleverna kan vara inkluderad i en klass 

men samtidigt få sin undervisning i ett mindre sammanhang, det är också inkludering.  

Lärarcitat:  
 

                   Alla behöver inte göra samma saker på samma ställe. 

Lärarens kompetens 
Lärarna talar om olika kompetenser, den läraren får via lärarutbildningen i sitt ämne, den sociala 

kompetensen samt kompetensen att se eleven och förstå elevens behov. Specialpedagogisk 

kompetens är viktigt för arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd, samt att vara öppen 

i sitt sinne och förhållningssätt. Med det menas att läraren ska kunna byta förhållningssätt och 

kunna läsa av olika situationer. När vi talar om kompetensen inom specialpedagogik som 

lärarutbildningen ger så anser många av lärarna att utbildningen brister inom detta område. 

Lärarna menar att verkligheten inte ser ut som den studenten läser om i sina böcker.  Lärare är 

inte är rustad för att möta elever med särskilda behov efter utbildningen. Många av lärarna 

känner sig osäkra att möta elever som har en utvecklingsstörning. Lärarna är rädda för att de 

bedriver en för svår undervisning för dessa elever samt att eleven bara sitter i sin skolbänk och 

känner sig dum då de inte förstår något. På detta sätt menar lärarna att eleven snarare blir 

exkluderad i undervisningssammanhanget. Flera lärares erfarenheter av inkluderande 

undervisning, är att elever med utvecklingsstörning ofta saknar rätt förförståelse inför vissa 

arbetsområden. Bland annat uttryckte historieläraren att tidsperspektivet var svårt att förstå för 

dessa elever.  Personliga egenskaper hos läraren, var det många som talade om, att det är viktigt 

att ha en ödmjuk inställning till elever som är av behov av särskilt stöd. Läraren bör ha en 

förmåga att se till varje elevs individuella förutsättningar, behov och hitta möjligheter att 

anpassa undervisning och miljö för att skapa tillfällen till inkludering i olika sammanhang.  

Förväntningar 
De flesta lärarna svarade att de har samma förväntningar på alla elever under arbetsgången, att 

alla elever förväntas göra sitt bästa. Men att lärarna inte har samma förväntningar på det färdiga 

resultatet för de elever som är inskrivna i särskolan. Lärarna lyfter här att det är skillnad på 

kursplanerna och kunskapskraven.  
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Här kom frågan om var eleverna utvecklas som bäst naturligt och samtliga lärare svarade att 

det är en-till-en undervisning som gynnar elever med utvecklingsstörning bäst. Lärarna 

beskriver att eleverna vid en till en undervisning får chans att tillgodogöra sig 

kunskapsinhämtningen i sin takt och får möjlighet att ställa de frågor de behöver. Läraren har 

en chans att fånga upp processen med eleven genom att se vilka frågor eleven ställer. Lärarna 

säger också att det kan bli ett glapp när det ofta är assistenter eller specialläraren som arbetar 

med eleven och läraren vet inte exakt var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Några lärare 

nämner även att eleverna utvecklas vid genomgångar och grupparbeten. Lärarna menar att det 

är svårt att få med elever med utvecklingsstörning i det tempo som de övriga eleverna har, då 

de ofta behöver extra stöd och anpassningar för att förstå undervisningens innehåll och 

arbetsuppgifter. Lärarcitat:  
 

                   Alla ska lära sig så mycket som möjligt utifrån den nivå individen är. 

Möjlighet/hinder  
Tid är en faktor som lärarna beskriver som ett stort hinder, som försvårar möjligheter att skapa 

inkluderande undervisning och sammanhang. Lärarna betonar att det är mer tidskrävande att 

följa två läroplaner samt att lärarna känner en viss osäkerhet att bedöma efter en läroplan de 

inte är lika insatta i.  Lärarna måste planera efter två olika centrala innehåll samt att det är olika 

kunskapskrav, vilket upplevs som tidskrävande och svårt. Elever med utvecklingsstörning kan 

tendera att behöva mer stöd och hjälp i de olika arbetsuppgifterna läraren utformar. Detta tar 

resurser från övriga klassen, vilket är en situation som kan upplevas stressande för läraren, som 

riskerar att känna en maktlöshet över att inte hinna med och räcka till för alla. Ett annat hinder 

med att inkludera elever med utvecklingsstörning är att lärarna upplever att eleverna ofta saknar 

förförståelse för uppgifter som ska göras. Till exempel kan texterna vara för svåra i 

språkundervisningen, vilket innebär att eleverna som läser enligt grundsärskolans läroplan får 

andra enklare texter. Då finns en risk att eleverna blir exkluderade från övriga klassen, vilket 

kan upplevas negativt för individen. Stora grupper är ett annat hinder menar lärarna, då det är 

svårt att hinna med alla elever och veta exakt vart de befinner sig.  Samtliga lärare ansåg att 

särskolan behövs och är ett bra alternativ för elever med utvecklingsstörning. Lärarna menar att 

elever med utvecklingsstörning får bättre möjligheter att undervisas i sin egen takt i 

grundsärskolor och att de där har större möjlighet att få kompisar som är på samma kognitiva 

nivå.  
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Vision 
Lärarna var överens om att vi har mycket att arbeta på i Sverige för att uppnå visionen om en 

skola för alla. Attityder till eleverna som är i behov av särskilt stöd var en punkt som många av 

lärarna framhöll som viktigt att förbättra, acceptans var ett annat begrepp som kom upp, samt 

att låta varje människa få vara sig själv och få vara den man är.  

Människor är olika och har olika behov och att det ska accepteras av omgivningen. Ta bort 

betyg, hade två av lärarna som förslag, då de menade att det utan betyg skulle vara lättare att 

undervisa olika nivåer i ett klassrum. Vissa av lärarna talade om att vi måste tänka nytt när det 

kommer till skolans miljö och att skolan ska erbjuder en miljö där alla elever känner sig 

välkomna. Om alla klassrum skulle vara utrustade med hörselkåpor, timer på väggen, 

färgkodade schema osv, så skulle det inte vara utpekande för eleverna som är i behov av dessa 

extra anpassningar. Några av lärarna talade om större klassrum med möjlighet att skapa 

grupprum i klassrummet, där elever kan undervisas i olika ämnen på sin nivå samtidigt. Vissa 

lärare kunde inte svara och hade inga förslag på hur en skola för alla kan skapas. En lärare 

svarade 

 

Ja, du! Jag har funderat massor på det och jag har inga bra svar, jag vet verkligen inte. Kan vi ens komma       
dit? 
 

Grupper med färre elever talade många lärare om, då många elever i en klass, innebär att det är 

svårt att hinna se alla elever och veta vart de befinner sig kunskapsmässigt. Samsyn var också 

något som beskrevs som en framgångsfaktor. Att alla på skolan strävar åt samma håll och har 

ett gemensamt förhållningssätt är viktigt. Det är dessvärre lätt att lärarna fastnar i sitt egna ämne 

och inte har något kollegialt utbyte.  Samarbete mellan lärare är en förutsättning för att närma 

sig skapandet av en skola som passar alla.  
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Analys 
Studiens syftet med arbetet är att undersöka lärares uppfattning inför inkluderande arbetssätt i 

grundskolan för elever med utvecklingsstörning och våra frågeställningar var att ta reda på vilka 

möjligheter/hinder upplever lärare med att låta grundsärskoleelever undervisas tillsammans 

med grundskoleelever samt vilka förutsättningar behöver lärarna för att skapa inkluderande 

sammanhang för elever med utvecklingsstörning? Genom att genomföra intervjuer med åtta 

lärare ville vi få ett djupare perspektiv på lärares åsikter kring detta. Våra tidigare erfarenheter 

var att skolan tenderar att sortera ut elever med utvecklingsstörning, snarare än att titta på hur 

undervisningen kan organiseras. Utifrån de intervjuer vi genomfört, menar flera lärare att de 

inte har fått rätt förutsättningar för att genomföra inkluderande sammanhang. Nilholm (2014) 

menar att det inte finns någon entydig intention i den svenska skolans styrdokument, som säger 

att den ska vara inkluderande. Han menar också att inkluderingsidealet och styrdokumenten 

skiljer sig åt i fråga om fokus på det gemensamma respektive varje elevs utveckling och lärande. 

Precis som lärarna i våra intervjuer uttryckte kan det bli problem att skapa inkluderande 

sammanhang, vilket är negativt då flera forskare, bland annat Vygotskij (1934) menar att det 

eleven inte kan själv, kan han eller hon lära av någon annan, vilket förespråkar det positiva med 

inkluderande sammanhang. Han menar också att det krävs metoder för hur man anpassar 

undervisningen, samt att det är avgörande hur miljön är utformad. För att ett inkluderande 

arbetssätt ska fungera, måste lärarna få rätt kunskaper och förutsättningar för att genomföra sin 

undervisning och anpassa miljön.  

 

Strandberg (2006) menar att lärande måste ses ur ett livsperspektiv samt att människor förvärvar 

sina kunskaper i aktivitet med hjälp av den miljö och kultur som finns tillgänglig, vilket även 

talar för att utveckla inkluderande sammanhang. Yttre och inre lärandeprocesser och aktiviteter 

hör ihop samt stödjer varandra. Det är viktigt att alla elever känner sig inkluderande i olika 

sammanhang samt ges möjlighet att delta och samspela, genom att de erbjuds rätt verktyg och 

hjälpmedel (tex. datorer, tecken, bildstöd, miniräknare, extra förtydligande). Omgivningens 

tilltro till elevens förmågor, samt att rätt anpassningar av miljön görs, möjliggör förutsättningar 

för inlärning och utveckling. Om eleven inte fått tillgång till möjlighet att delta i olika 

sammanhang, saknas råmaterial för att utveckla dessa färdigheter och då minskar möjligheterna 

för att kunna delta vid inkluderande undervisning. Det är tydligt att det ställs väldigt höga krav 

på en lärare idag, då det är många kompetenser som krävs.  
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Förutom ämneskunskap, behöver läraren vara flexibel, ha förmåga att anpassa undervisningen 

efter elevens behov, visa ödmjukhet inför individers olikheter och framför allt besitta ett öppet 

förhållningssätt. Lärarnas arbete är avgörande, då deras uppdrag är att ge eleverna redskap som 

hjälper och möjliggör samarbete mellan elever och lärare. Mitchell (2015) menar att det finns 

starka belägg för att elever som tränas i att använda metakognitiva undervisningsstrategier och 

färdigheter som att visualisera, memorera, planera, associera, analysera osv. förbättrar 

resultaten. Det gäller både för elever i behov av särskilt stöd och elever som inte har så stora 

svårigheter, inom en rad olika områden, vilket också talar för fördelarna kring inkluderande 

undervisning. Strategierna innebär att eleverna behöver undervisas i olika metoder kring hur de 

ska lösa olika uppgifter och få hjälp med att ordna information så att den blir mindre 

komplicerad. Det innebär att eleverna förutom kursplanens ämnen behöver undervisning i hur 

de ska lära, vilket är något som både elever med och utan funktionsnedsättningar har nytta 

av.  Inkluderande undervisning påverkas även av föräldrarnas synpunkter, samt lärarnas syn 

och övrig personals roll i undervisningen.  

 

Personalen behöver utbildning och få kunskap, kring hur undervisning och skolmiljön kan 

anpassas. För att skapa sammanhang där inkludering fungerar, behöver skolans arbetssätt och 

metoder utvecklas samt utvärderas. Farell (2012) har i sin forskning, kommit fram till att det är 

lärarens samt elevassistentens roll, som med sina respektive kompetenser, främjar individuella 

anpassningar för alla elever vilket är viktigt vid inkludering. Han belyser även vikten av en god 

samverkan mellan lärare och utomstående experter t.ex. habilitering. Skolor som arbetar 

inkluderande behöver ett positivt ledarskap, där alla tillsammans arbetar mot samma mål, samt 

respekterar och reagerar positivt på elevernas olika behov. Personal som ges stöd i utmaningen 

att hjälpa elever i behov av särskilt stöd och som arbetar tillsammans för att anpassa elevens 

undervisning är ännu en förutsättning för fungerande inkludering. Lärarna har ofta inte tid för 

samarbete, samplanering och sambedömning, något som Åström (2013) beskriver som ett stort 

problem. Våra informanter bekräftar det Farell (2012), Haug (1998), Mitchell (2015) menar, att 

läraren behöver bred kompetens samt goda kunskaper i sitt ämne för att kunna förenkla 

materialet och kunna anpassa uppgifterna till elevernas nivå. Om inte läraren kan sitt ämne och 

grundligt förstår ämnet så är det svårt att förklara på olika nivåer och ge olika infallsvinklar i 

ämnet. Persson (2007) beskriver att vissa skolors vilja till självreflektion, samt utvärdering och 

förändring av den egna organisationen ofta inte är så hög, utan elevers svårigheter placeras hos 

individen. Förmåga att skapa inkluderande sammanhang, samt kunna möta alla elevers 

individuella behov och reflektera kring sin egen roll, ställer stora krav på lärarens kompetens. 
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Han menar att synen på stöd är inte alltid ses som positivt hos lärare och det är inte alltid finns 

fungerande samarbete mellan lärare och speciallärare/ specialpedagoger. Ibland finns en tro hos 

lärare att specialundervisning är till för att eleven ska klara samma saker som sina 

klasskompisar och kunna klara undervisning i klassrummet utan anpassningar. Enligt Persson 

(2007) är det inte möjligt för alla elever att klara samma saker och det kan vara svårt för elever 

att ta igen undervisning de missat. Ibland ligger kanske inte svårigheterna hos eleven utan det 

är pedagogen som inte förmår att förändra sitt arbetssätt så det passar alla elever. Det kan även 

finnas en risk att pedagogers krav och förväntningar på elever i behov av särskilt stöd sänks. 

Persson (2007) menar också att särskiljande lösningar i exkluderande sammanhang, som ska ge 

elever i behov av särskilt stöd en bättre kunskapsutveckling, inte alltid ger det resultat som 

önskas. Ibland kan det ge en motsatt effekt och eleven kan få sämre självkänsla och prestera 

sämre genom att bli placerade i en avvikande grupp eller särskola. Genom samarbete och 

samspel sker utveckling mot kunskaper på högre nivåer, men det viktigaste är att utgå från 

elevens bästa och se möjligheter för att skapa inkluderande situationer, inte enbart fokusera på 

rumsliga förutsättningar. För att inkludering ska fungera, måste eleverna känna att de är en del 

av en grupp och uppleva att de ingår i ett sammanhang, men dessvärre uppger många av lärarna 

vi intervjuat att en till en undervisning fungerar bäst för elever med utvecklingsstörning.  

 

Haug (1998) anser att om lärarna haft en ökad kompetens kring att kunna möta elevers olikheter, 

hade behovet av specialkompetens och specialskolor inte hade varit så stor. Han menar att det 

i Sverige finns en tendens att segregera och exkludera snarare än inkludera. Med det avser han 

att vi ofta tänker på elevernas prestationer snarare än rättvisa för alla att ges möjlighet att delta 

i olika sammanhang. Kraven på ökade prestationer gör att det blir fler som inte når målen i 

kursplanen. Han beskriver att vi ska värna allas olikhet i stället för att segregera elever genom 

att sortera ut de som har speciella svårigheter till specialskolor. Det görs kartläggningar av 

eleverna vilket leder till diagnoser och efter det får den enskilde eleven extra stöd, resurser och 

tillrättalagd undervisning. Haug menar att diagnoser inte alltid är tillförlitliga och att det 

fokuseras för mycket på att de svaga sidorna hos eleven ska kompenseras. Trots de insatser som 

sätts in, blir eleven inte alltid hjälpt att komma ifatt andra elever och det finns en risk att eleven 

kan bli stigmatiserad av det extra stödet. Enligt Haug (1998) bör det också ur ett demokratiskt 

perspektiv arbetas för att minska klyftorna mellan olika grupper i samhället.  
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Alla vistas tillsammans i skolan är viktigt då det skapar ömsesidiga intressen, vilket är en 

förutsättning för att man sedan ska klara av att fungera tillsammans i samhället. Det handlar 

inte om att göra det avvikande normalt, utan att acceptera olikheter och samverka i skolan efter 

sina individuella förutsättningar. Både utifrån de intervjuer vi genomfört och i forskning 

framkommer det ofta att det finns en rädsla från lärarnas sida att bedriva en undervisning som 

är för svår för elever med utvecklingsstörning. Lärarna är rädda att eleverna får sämre 

självförtroende samt minskad självkänsla och att undervisningen gör så att eleven känner sig 

exkluderad från undervisningssituationen. Tkachyk (2013) menar, precis som lärarna vi 

intervjuat, att det finns ett fortsatt behov för segregerade klassrum, för elever med 

utvecklingsstörning, där de kan få det speciella stöd och de anpassningar som krävs i en lugn 

och relativt stressfri miljö. Hon menar att lärare ska prioritera inlärningsbehoven hos elever 

med inlärningssvårigheter istället för att inkludera eleverna till varje pris.  
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Avslutande diskussion 
Vi har studerat vilka förutsättningar som krävs för att kunna skapa inkluderande sammanhang 

för elever med utvecklingsstörning och fått många nya tankar och funderingar under arbetets 

gång.  I teori och forskning fann vi ett brett stöd för att inkluderande undervisning gynnar många 

elever. För att möjliggöra en skola för alla, behöver skolan anpassa miljön, organisationen av 

undervisningen och utvärdera fördelningen av de resurser som finns. 

Inkludering 
Enligt de svar vi fick från lärarna vi intervjuade så innebär inkludering inte att alla elever 

behöver delta i allt hela tiden. Snarare handlar inkludering om att alla ska känna att de får vara 

med och ingå i ett sammanhang, samt delta i det som man individuellt klarar och mår bra av. 

Det är viktigt att vara lyhörd som skola och lyssna på vad eleverna behöver samt även ha höga 

förväntningar. När en elev med utvecklingsstörning inkluderas i ett ämne, så beskriver lärarna 

svårigheter med att anpassa materialet till alla elever. Att individanpassa undervisningen utifrån 

olika behov är svårt även i en traditionell klass. Lärarna vi intervjuat beskriver att trots att de 

inte vill att det ska vara några skillnader, finns det risker med att ha mindre förväntningar på 

eleverna med utvecklingsstörning, då de till exempel får lättare texter i språkämnena än övriga 

gruppen. Ahlberg (2009) belyser i sin forskning att olika förväntningar kan resultera i att läraren 

systematiskt delar ut uppgifter med olika svårighetsgrad. Detta kan i sin tur kan leda till att 

lärarna efterfrågar mer test samt bedömningsmaterial. Det finns en risk att svårigheter blir 

centralt fokus hos eleverna med funktionsnedsättning (Helldin & Sahlin 2009). Inkludering 

handlar om att se till, att alla elever oavsett bakgrund är delaktiga och erbjuds utbildning av hög 

kvalitet. Farrell (2012) poängterar att skolan ska acceptera alla elevers individuella behov samt 

erbjuda en miljö som är omtänksam, välkomnade, stödjande och som arbetar för att främja 

inkluderande arbete.  

 

Det vi tydligt kan få ut av intervjuerna är att samtliga lärare, precis som Tkachyk (2013), inte 

tycker att det går att inkludera alla elever, utan att särskolan som en separat skolform fortfarande 

är viktig och att Sverige inte kan avveckla den skolformen. Det finns en tydlig rädsla och en 

viss osäkerhet hos lärarna när det kommer till att undervisa elever med utvecklingsstörning.  
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Lärarna vi intervjuat säger att de inte har utbildning och kompetens för att kunna tillgodose 

dessa elevers behov. Det är tydligt att de intervjuade lärarna anser att de behöver mer 

specialpedagogisk kompetens och att det är en brist i lärarutbildningen. Åström (2013) menar 

att inkluderande undervisning är utmanande, samt att lärarnas situation är komplex och svår. 

Han har genomfört intervjuer med lärare som beskriver samma problem med tid och resurser 

som de lärare vi intervjuat. I både hans och våra intervjuer uttryckte lärarna också att det är 

svårt att finna en balans mellan att få majoriteten av eleverna nöjda och aktiva samtidigt som 

man tar hänsyn till den enskilda elevens behov.  

 

Referring back to interviews with the teachers, the challenge of individualizing is a question of time and 
resources, and the balancing act of keeping the majority of the group “happy and busy” while simultaneously 
considering certain individuals’ unique needs.” (Åström 2013 s. 51).  

 

En tanke som slog oss under detta arbete var, att när lärarna talade om begreppet inkludering, 

menade de att det är när eleverna känner sig delaktiga i ett sammanhang. Men samtliga lärare 

svarade att elever med utvecklingsstörning utvecklas mest under en- till en undervisning, vilket 

kan ses som motsägelsefullt. Om vi i skolan förmedlar med ord hur viktigt det är med 

inkludering och skolan ska avspegla vårt samhälle, så är det viktigt att även visa det med direkt 

handling. Oftast visar skolan, att när en elev inte har möjlighet att följa undervisningen av olika 

skäl så är det okej att exkludera. Vad innebär detta för eleverna syn på varandra i framtiden? 

Det komplexa i detta är att vissa elever gärna vill sitta en-till-en, i lugn och ro, då klassrummet 

kan kännas jobbigt att vistas i. Här behöver vi som lärare och blivande speciallärare fundera på 

vad vi kan göra för den enskilde eleven, så att denne vill stanna kvar i undervisningen. Alla 

elever i en klass inkluderas med varandra och påverkas på olika sätt av denna inkludering, det 

är därför viktigt att förutom på individnivå, även fokusera på hela gruppens behov och 

möjligheter.  

Inkludering av elever med utvecklingsstörning i traditionella grundskoleklasser innebär att det 

finns möjligheter att skapa nya relationer, vilket kan leda till ett samspel mellan eleverna som 

inte funnits om eleven enbart undervisats i särskolan eller grundskolan. Vi är alla del av samma 

samhälle och det är viktigt för alla elever, att skolan arbetar aktivt för att eleverna ska lära sig 

respektera varandras olikheter samt ser att alla människor har något positivt att bidra med. För 

att inkluderade elever ska känna en naturlig tillhörighet i skolan, är det viktigt att eleverna möts 

i olika sammanhang. Den traditionella skolan passar inte alla barn och ibland är en avskild miljö 

den bästa lösningen för en del elever.  
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Om inkludering ska fungera, är det viktigt att skolan arbetar aktivt med att anpassa miljön för 

eleven, utifrån individens behov, till exempel med mindre grupper, olika hjälpmedel och har 

kompetenta lärare som ges tid för kollegialt samarbete och reflektion. Vissa lärare upplever en 

rädsla för att det finns en risk att särskolans barn kan försummas, om resurserna är otillräckliga 

i det gemensamma klassrummet. Därför måste skolans ledning se till att detta inte sker genom 

att skapa rätt förutsättningar på en organisatorisk nivå. 

Vad styr lärarna? 
Vi påpekade i inledningen att det är läroplanerna och det rådande klimatet som styr lärarna, och 

det är något vi tydligt kan se i vår studie. Alla lärarna nämner läroplanerna samt betyg som en 

central faktor som styr och riskerar att hindra den inkluderande undervisningen. Två av lärarna 

nämner att om vi ska få en skola för alla så behöver betygen tas bort, för att möjliggöra att alla 

ska kunna undervisas i samma klassrum oavsett funktionsnedsättning. Holtay (2007) menar, att 

elever som är inskrivna i särskolan riskerar att begränsas till fortsatta studier i framtiden. Dessa 

elever kan inte själv välja det gymnasium de vill, vilket skulle leda till högre studier och bättre 

jobb och status. Betyg och nationella prov tydliggör vilka som inte hänger med i skolarbetet. 

Elever med lindrig utvecklingsstörning får inte rätt hjälp i grundskolan med alla nedskärningar 

och det innebär att fler elever skrivs in i särskolan och segregeringen samt exkludering ökar 

ännu mer. Precis som Nilholm & Göransson (2014) menar, är det svårt för skolor att arbeta 

inkluderande med elever med utvecklingsstörning, då styrdokumenten skiljer sig åt i fråga om 

fokus på det gemensamma respektive varje elevs utveckling och lärande. Många av lärarna 

uttrycker detta, att det är svårt att arbeta med två läroplaner med olika centrala innehåll. Det 

krävs mycket flexibilitet och kreativitet samt kunskap för att få ihop en likvärdig undervisning 

i ett klassrum med många elever.  

 

Det är viktigt att lärare hjälps åt och stöttar varandra för att inkludering ska fungera och för att 

säkerhetsställa kvalitén på undervisningen, samt för att kunna erbjuda tillgång till inkluderande 

sammanhang för alla elever.  Organisationen av skolan är viktig för att inkludering skall bli bra 

och gynna eleven. Det är också viktigt att reflektera kring hur barn och elever bemöts av sin 

omgivning och hur tillhörighet skapas. Stora barngrupper och heterogenitet är ofta orsaker som 

lyfts fram som svårigheter för att finna balansen mellan grupp och individ och gör det svårt att 

hinna se och individualisera uppgifterna till alla elever.  
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Om skolan inte gör ett grundligt arbete och har tydliga riktlinjer vad som gäller med begreppet 

inkludering, så finns en risk att det uppstår inre konflikter på skolan. Begreppet blir fritt att 

tolka och skolan når inte det resultat som den vill uppnå. Tidsbrist är en tydlig faktor som styr 

lärarna, att de känner att de inte hinner med eleverna och de känner sig otillräckliga och de 

hinner inte individanpassa uppgifterna. 

Hur kommer vi vidare? 
Nu kommer vi till frågan, hur kan skolan utvecklas? Det vi kan se är att lärarna upplever att de 

inte får tid och vidare utbildning för att kunna arbeta med inkludering på det sätt som gynnar 

eleven mest. Det som framkommer tydligt är att lärarna behöver stöd, vägledning och 

bekräftelse på att deras arbetssätt gynnar eleverna med utvecklingsstörning. Det finns en rädsla 

hos lärarna inför inkluderande arbetssätt som behövs motarbetas med utbildning. Lärarna 

behöver även hjälp med att ta fram relevanta arbetsuppgifter och få hjälp med bedömning av 

till exempel en speciallärare.  Arbetsgivaren behöver ha en tydlig struktur med att ge lärarna tid 

för planering, undervisning och reflektion. Samt skapa ett tydligt gemensamt förhållningssätt 

och samsyn när det gäller arbetet med inkludering. Lärarna behöver stärkas i sina roller, så att 

de vågar följa sina arbetssätt och tro på dem. Med tiden får lärarna mer erfarenhet och naturligt 

kommer då tryggheten, vilket är grunden för givande inkluderande arbetssätt.  

 

Vår slutsats är att inkludering av elever med utvecklingsstörning är mycket positivt för många 

elever, men att det är viktigt att se till individens behov och att vara medveten om att det som 

passar en elev passar inte en annan. Behöriga lärare med rätt kompetens, som har ett flexibelt 

tänk och medmänskligt bemötande gentemot elever med utvecklingsstörning är en förutsättning 

för att inkluderingen ska fungera i praktiken. Lärarna måste få tid att planera sin undervisning 

samt tid att sätta sig in i särskolans läroplan för att känna sig bekväm med dess innehåll.  Det 

är även viktigt att komma ihåg att givande lärmiljöer är en viktig del av inkluderingen och att 

skapa en välkommande skola för alla elever. Vi anser att för att kunna skapa en skola för alla, 

måste lärare ha en ökad kompetens, kring att kunna möta elevers olikheter, samt att hela 

samhället erbjuder fler inkluderande sammanhang för människor med utvecklingsstörning.  

Vad beror det då på att elever med utvecklingsstörning inte inkluderas i större utsträckning? 

Trots att det är över 20 år sedan som Sverige undertecknade Salamancadeklarationen som 

förespråkar inkluderande skolor? Är det ekonomiska förutsättningar som styr?   
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Vissa forskare menar att alla elever ska få sin undervisning i grundskolan och att resurser som 

numera tillfaller särskolor, i stället ska fördelas till grundskolor som arbetar inkluderande. 

Inställningen till människor med utvecklingsstörning måste förändras för att kunna minska 

exkludering och för att uppnå en skola för alla behöver båda skolformerna samarbeta. Vi anser 

utifrån vår studie, att skolan och lärarna vill arbeta inkluderande men de olika faktorerna vi 

nämnt tidigare gör att det är svårt. Det finns också ett visst motstånd till inkludering hos många 

lärare, men det motståndet bygger ofta på en rädsla att göra fel, eller att eleven ska känna sig 

exkluderad i sin undervisning, att tiden inte räcker till samt svårigheter att arbeta med två 

läroplaner samtidigt. Därför behöver lärare få mycket stöd att skapa inkluderande sammanhang 

på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi vill dock understryka att vår undersökning 

inte presenterar någon absolut sanning, utan enbart är ett resultat utifrån de i vår studie 

intervjuade lärares syn på inkludering, samt vår tolkning av den forskning vi tagit del av. Om 

vi utökat vår forskning och även utvidgat vår undersökning hade vi talat med skolledningen och 

speciallärare för att få en djupare förståelse på hur resurser fördelas och olika skolor arbetar 

aktivt med inkludering.  
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Metoddiskussion 
Vi har inspirerats av fenomenografi och använt en kvalitativ ansats i denna studie, vilket vi 

tycker passat bra då vi ville få svar på lärarnas uppfattning om inkluderande arbetssätt. Genom 

intervjuerna vi genomförde, spelade in och transkriberade framkom många gemensamma teman 

och det gav oss en möjlighet att ta reda på lärarnas uppfattning rörande inkluderande arbetssätt. 

Vi fick reda på vad lärarna upplevde för möjligheter och hinder i sitt vardagliga arbete, samt 

vilka förutsättningar de behöver för att genomföra arbetet med att inkludera elever med 

utvecklingsstörning. Vi var medvetna om att det kunde uppfattas som auktoritärt att vara två 

intervjuare, men vi beskrev noga för informanterna att det endast var en av oss som skulle 

genomföra intervjun och att den andre enbart skulle lyssna. I och med att en av oss höll sig i 

bakgrunden, är vår bedömning att informanterna kände sig tillfreds vid intervjutillfället och 

därmed påverkades inte deras svar. Att vi båda var på plats vid alla intervjuer gav oss 

möjligheten att efter varje intervju reflektera tillsammans och jämföra vad vi uppfattat. Detta 

innebar att analysarbetet påbörjades direkt efter att intervjun var genomförd. Om vi utökat vår 

studie och även utvidgat vår undersökning så hade vi kunnat använda oss av observationer eller 

enkäter, för att få djupare och bredare förståelse av lärarnas uppfattningar.  Det var dessvärre 

inte möjligt utifrån denna studies omfattning. Vi är väl medvetna om att detta är en studie 

baserad på en skola och det är åtta personers uppfattningar, vilket innebär att resultatet inte går 

att generalisera. 

 

Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att följa upp varför inkluderingstanken inte nått längre än den gjort 

trots beslut i internationella överenskommelser som Salamancadeklarationen. Varför är det inte 

större fokus på att se möjligheter och hitta rätt förutsättningar för fler elever att kunna 

undervisas i inkluderande sammanhang? Känner majoriteten av Sveriges politiker till 

innebörden i internationella överenskommelser? I så fall, varför arbetas det inte mer med och 

diskuteras kring hur vi ska skapa en skola där alla kan delta på sina egna villkor? Det hade även 

varit intressant att se mer forskning kring elevernas perspektiv på inkludering och se hur 

undervisningen uppfattas av dem. Hur ser elever som inkluderats i grundskolan på sin skoltid i 

efterhand? Hur kan vi skapa fler möjligheter för inkluderande sammanhang och vem ska avgöra 

vad som är bäst för den enskilda individen? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
1.    Hur ser verksamheten ut där du arbetar? (personal, ledning, resurser, hjälpmedel) 

2.    Vad anser du läraren behöver för kompetens i arbetet med såväl grund- som 

särskoleelever? Var ligger den största skillnaden? 

3.    Hur definierar du begreppet inkludering? 

4.    Vilka/vilket hinder/möjligheter kan du som lärare se med inkludering av elever med 

utvecklingsstörning? (läraren, eleven, övriga elever, socialt, självförtroende) 

5.    Anser du att det finns ett behov av grundsärskolan som separerad skolform, eller kan alla 

elever med utvecklingsstörning inkluderas i grundskolan? 

6.    Var anser du utifrån din erfarenhet, att elever med utvecklingsstörning utvecklas mest?  

7.    Anser du att det finns olika krav och förväntningar på de eleverna beroende på om de är 

inskrivna i särskolan eller om de är inkluderade i grundskolan. 

8.    Hur skulle du vilja ändra skolsystemet så att det blir en skola för alla? 
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Bilaga 2 
 

Brev till rektor 
 
Hej, 

 

Vi är två studenter från Stockholms Universitet som läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Vi ska nu genomföra vårt examensarbete inom specialpedagogik och 

önskar att få intervjua lärare hos er som arbetar aktivt med inkludering.  

Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattning inför inkluderande arbetssätt för elever med 

utvecklingsstörning. Intentionen med studien är att hitta möjligheter kring inkluderande 

arbetssätt, samt få kunskap om vilka hinder som kan uppstå i inkluderande sammanhang för 

elever med utvecklingsstörning. Då vi vet att ni arbetar aktivt med inkludering, skulle vi gärna 

vilja genomföra intervjuerna hos er. Vi kommer att spela in och transkribera alla intervjuer. 

Samtliga intervjuer kommer raderas när uppsatsen är godkänd och vi kommer inte att ge ut det 

inspelade och transkriberade materialet. När som helst har lärarna rätt att avbryta intervjun eller 

sin medverkan. Informanternas namn, namnet på skolan och kommunen kommer att förbli 

anonymt. Uppsatsen kommer att e-publiceras i DIVA. Intervjuerna tar cirka 20 minuter att 

genomföra. 

Hoppas på svar och att ni vill ta del av denna studie, 

Med vänliga hälsningar, 

 

Karolin Andersson & Jenny Biström 

karro7810@gmail.com               

jennybistrom@hotmail.com  
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