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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genom åtta pedagogers utsagor gällande sina erfarenheter av att arbeta 

på skolor med både grundsärskola och grundskola belysa några av de diskurser som pedagogerna rör 

sig inom och utifrån dessa lyfta ableism i en svensk skolkontext. Våra frågeställningar är: Vilka 

diskurser framkommer i pedagogernas utsagor? Vilka tecken på ableism finns i diskurserna? 
Examensarbetets teoretiska ramverk är ableism och diskursanalys. Datainsamlingen skedde genom 

intervjuer med fyra pedagoger i grundsärskolan och fyra pedagoger i grundskolan. Som metod 

användes Faircloughs kritiska diskursanalys och sammanfattningsvis framträdde sju diskurser: 

diagnos-, normalitets-, läroplans-, marginaliserings-, inkluderings-, kategoriserings- och 

värdegrundsdiskurs. Vi fann tecken på ableism i diskurserna och dessa sätts i en samhällelig kontext. 

 

Nyckelord 

Intellektuell funktionsnedsättning, grundsärskola, ableism, kritisk diskursanalys 

 

 

 

 



2 

 

Abstract 

Through statements from eight educators regarding their experiences of working in schools with both 

compulsory school and compulsory school for pupils with learning disabilities, the purpose of this 

study is to elucidate some of the discourses and on the basis of these illuminate ableism in a Swedish 

school context. Our questions are: What discourses appear in the educators statements? What signs of 

ableism are in the discourses? 

The theoretical framework of the thesis is ableism and discourse analysis. The data collection was 

conducted through interviews with four educators in compulsory school for pupils with learning 

disabilities and four educators in compulsory school. Fairclough’s critical discourse analysis was used 

as a method and, in summary, seven discourses emerged: diagnosis, normality, curriculum, 

marginalization, inclusion, categorization and fundamental values discourse. We found indications of 

ableism in the discourses and put them in a social context. 
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Förord 

Vi vill tacka de pedagoger som ställde upp på att intervjuas - utan er hade vi inte kunnat göra detta 

arbete! Vi önskar även att tacka vår handledare Liz Adams Lyngbäck för all feedback och 

engagemang. Din kunskap och entusiasm har varit ovärderlig för oss under processen! 

Vi har båda skrivit och bearbetat all text i detta examensarbete. Under arbetets gång har vi varit 

medvetna om att vi som verksamma i grundsärskolan är en del av det sammanhang vi undersöker och 

inte kan inta en roll utanför. Vår avsikt och ambition är att genom pedagogernas utsagor få större 

medvetenheten om de diskurser som vi själva och andra inom skolvärlden såväl medvetet som 

omedvetet skapar och upprätthåller. 
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Inledning 

I Sverige organiseras undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning i en särskild 

skolform, grundsärskolan, och på många skolor finns grundsärskola och grundskola som parallella 

verksamheter. Vår erfarenhet är att förekomsten av grundsärskolan upplevs som en självklarhet för 

många av oss som jobbar inom skolan och att dess existens sällan problematiseras eller diskuteras. 

Under speciallärarutbildningen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning har vi dock 

uppmärksammats på att Sverige är ett av få länder i världen som har en egen skolform för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta trots att FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Myndigheten för delaktighet, 2019) och Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) föreskriver att elever som har en funktionsnedsättning eller som är i behov av stöd 

ska ha tillgång till inkluderade undervisning och inte får utestängas från det allmänna 

utbildningssystemet och ordinarie skolor. Samtidigt har vi under utbildningen även fått ta del av andra 

perspektiv där fördelarna med en särskild skolform framträder. 

Läroplanerna för grundsärskolan (Lsär 11) och för grundskolan (Lgr 11) (Skolverket, 2018; 

Skolverket, 2011) har samma inledande kapitel. Under rubriken Normer och värden står att alla som 

arbetar i skolan ska medverka till att elever utvecklar en känsla av samhörighet även utanför den 

närmaste gruppen samt aktivt motverka diskriminering av individer och grupper. Enligt Skollagen 

(2010:800 kap. 11 § 2) syftar utbildningen i grundsärskolan till att eleverna ska ges möjligheter till 

social gemenskap och allsidiga kontakter samt till att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Detta kan sättas i relation till Ineland, Molin och Sauer (2013) som belyser att en 

människas sociala position och den omgivande miljön i hög grad påverkar mående och hälsa. De som 

har små möjligheter till deltagande och inflytande drabbas i högre grad av psykisk ohälsa än andra. 

Bland personer med intellektuell funktionsnedsättning är psykisk ohälsa två till tre gånger vanligare 

jämfört med övriga befolkningen och även deras anhöriga riskerar att påverkas negativt där många 

föräldrar vittnar om en hög stressnivå (Ineland, Molin & Sauer, 2013).   

Ineland et al. (2013) formulerar att samhällets sociala konstruktioner definierar människor med 

intellektuell funktionsnedsättning som annorlunda utifrån föreställningen om vad som är normalt och 

att dessa konstruktioner upplevs som objektiv fakta. Eliasson-Lappalainen (1995) lyfter att mycket 

forskning har utgått ifrån och belyst samhälleliga förhållanden ur ett manligt perspektiv och vikten av 

att utgå ifrån “svaga parters” perspektiv. Vår erfarenhet är att när vi talar om skolan är barn och elever 

med typisk utveckling vanligen utgångspunkten och utifrån detta anser vi att det är både vetenskapligt 

och kunskapsmässigt motiverat att utforska världen ur ett ofta försummat perspektiv. Ansvaret för de 

“svaga” och respekten för den enskilda människans självbestämmande beskrivs av Eliasson-

Lappalainen (1995) som en grundläggande konflikt och hon betonar vikten av att denna konflikt hålls 

levande. Detta gäller i allra högsta grad oss som på olika sätt möter elever med intellektuell 

funktionsnedsättning då vi befinner oss i en maktposition att definiera individens svårigheter och 

vilket stöd hen är i behov av.  

Under speciallärarutbildningen har vi introducerats för begreppet ableism som fångar upp de många 

gånger förbisedda strukturer och förgivettaganden i samhället som leder till diskriminering av 

individer med olika typer av funktionsnedsättning. Skolan är inget undantag då den i grunden inte är 

utformad för elever med komplexa behov utan för elever med typisk utveckling (Hehir, 2012) och 

Frithiof (2012) menar att det inte råder någon tvekan om att grundskolan är huvudfåran och att 

grundsärskolan befinner sig i marginalen.  



2 

 

Våra olika bakgrunder och erfarenheter som lärare har gett oss olika perspektiv på den forskning som 

vi har fått ta del av samt de diskussioner som förts under speciallärarutbildningen; Liza har mångårig 

erfarenhet som lärare i grundskolans åk 7-9 innan hon relativt nyligen började undervisa i ämnen i 

grundsärskolan och Antonia har tidigare arbetat i förskola och sedan 7 år undervisar hon i 

grundsärskolan, främst i ämnesområden. Diskussioner om bl.a. ableism, inkludering och forskning 

som visar på både för- och nackdelar med grundsärskolan har gjort oss uppmärksamma på att det går 

att både värdera och omvärdera mycket av det som vi tidigare tagit för givet, men att det samtidigt inte 

finns några enkla svar. Mot bakgrund av detta är vi intresserade av pedagogers erfarenheter av att 

verka inom ett parallellt skolsystem och att genom deras utsagor undersöka några av de diskurser som 

de rör sig inom och utifrån dessa lyfta ableism i en svensk skolkontext. 

Bakgrund 

I bakgrunden följer en orientering i forskningsområdet som inleds med en definiering av och 

problematisering kring begreppen intellektuell funktionsnedsättning och utvecklingsstörning samt en 

motivering till vårt val att använda intellektuell funktionsnedsättning i detta arbete. Dessutom beskrivs 

och definieras begreppen inkludering och integrering. Därefter ges en tillbakablick rörande hur 

undervisningen för individer med intellektuell funktionsnedsättning har organiserats i Sverige genom 

historien och hur det ser ut idag. Avslutningsvis lyfts argument för och emot grundsärskolan som 

särskild skolform. 

Intellektuell funktionsnedsättning  

Det har genom tiderna använts en rad olika begrepp för individer med olika typer av 

funktionsnedsättningar. För att beskriva den elevgrupp som vi fokuserar på i detta arbete (elever 

mottagna i grundsärskolan) har bl.a. beteckningar som sinnesslö och idiot använts  (Ineland, et al., 

2013), begrepp som idag känns otänkbara att använda. Idag används i huvudsak två begrepp för att 

beskriva en kognitiv funktionsnedsättning: utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. 

I Sverige används diagnoskriterierna för intellektuell funktionsnedsättning som står skrivna i den 

svenska översättningen av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 

DSM-5  (American Psychiatric Association, 2013). Utifrån dessa diagnoskriterier definieras 

intellektuell funktionsnedsättning som en “utvecklingsavvikelse som har sin begynnelse under 

utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de 

kognitiva, sociala och praktiska domänerna” (Habilitering & Hälsa, 2019). Vidare beskrivs att 

bristerna i den adaptiva funktionsförmågan leder till att personen inte når upp till den 

utvecklingsmässiga och sociokulturellt förväntade nivån gällande personligt oberoende och socialt 

ansvarstagande. 

På olika nätforum och i artiklar pågår diskussioner och debatter om vilka begrepp som föredras och 

bör användas. Dessa diskussioner förs både av personer som själva har någon form av 

funktionsnedsättning och av anhöriga eller intresseorganisationer. Andra begrepp som diskuteras är 

bl.a. handikappad, funktionshindrad, funktionsnedsatt och funktionsvariation. Att vi inom ramen för 

detta arbete inte använder oss av begreppet funktionsvariation eller dess synonymer beror på att vi ser 

det som en välbehövlig utvidgning av språket men inte tolkar det som en synonym till begreppet 

funktionsnedsättning. 
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Det är av vikt  att vi i detta arbete sätter oss själva i ett diskursivt sammanhang; vi har båda gått från 

att tidigare i livet använda begreppen utvecklingsstörning, handikapp och funktionshinder till att 

uteslutande tala om intellektuell funktionsnedsättning (eller dess förkortning IF) och 

funktionsnedsättning, både i vårt yrkesliv och privat. Därav har vi valt att genomgående använda oss 

av dessa begrepp i det här arbetet. Vi är medvetna om att vi som ännu inte funktionsnedsatta (vi kan 

alla vara med om något som leder till funktionsnedsättning, om inte annat så genom att vi åldras) 

befinner oss i en etiskt komplex situation när vi väljer vilka ord vi använder när vi talar om individer 

eller grupper som har andra starka identitetsmarkörer än vi själva har. I det här fallet har individerna 

även olika grader av stödbehov samt ofta svårigheter att självständigt representera sina intressen och vi 

som lärare har en stark maktposition.  

Under rubriken Teoretisk inramning presenteras olika teoretiska perspektiv på intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Integrering och inkludering 

Begreppen inkludering och integrering  är återkommande i detta examensarbete. I skolans 

styrdokument används eller nämns inte ordet inkludering (Nilholm, 2012) medan integrering används. 

Det förekommer dock kritik mot begreppet integrering som enligt Matson (2017) bygger på en 

uppdelning mellan det som är normalt och det som är avvikande och förknippas med att eleven ska 

infogas i den “vanliga normen” och helst förändras. Därför används istället numer ofta begreppet 

inkludering som uttrycker en annan vision för eleven genom att det förutsätter att eleven är delaktig i 

en social gemenskap (Matson, 2017). Inkluderingsbegreppet innefattar tre delar; en psykologisk aspekt 

som syftar på elevens upplevelse, en fysisk som handlar om placering samt en social aspekt som 

handlar om elevens känsla av delaktighet (Haug, 2016).  

Utbildning för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning  

Historisk tillbakablick 

När folkskolan infördes 1842 skapades möjlighet för fler barn att få tillgång till utbildning. Vissa 

elever exkluderades dock eftersom de ansågs ha för stora brister och de placerades istället på så 

kallade sinnesslöanstalter där vissa fick en praktisk utbildning och andra både praktisk och teoretisk 

utbildning (Berthén, 2007). I samband med industrialiseringen i Sverige väcktes tanken att de som då 

kallades för sinnesslöa skulle tränas till ett självständigt liv och fostras till att bli goda arbetare på 

något som kallades uppfostringsanstalter och idiotskolor (Ineland, et al., 2013). Dessa präglades av 

tanken om barmhärtighet utifrån det kristna budskapet och att de skulle skydda de sinnesslöa från en 

oförstående omgivning. Även synen på de sinnesslöa förändrades till att ses som närande istället för 

tärnade. Under 1900- talets första halva började abnormitet och individuella särdrag att betonas och de 

rashygieniska tankarna ledde till ett mer medicinskt perspektiv med mätningar och särskiljande 

genom  intelligenstest (Ineland, et al., 2013). 

Under andra halvan av 1900- talet förändrades synen på och bemötandet av personer med 

funktionsnedsättning och ett arbete för att göra samhället tillgängligt för alla påbörjades. För personer 

med intellektuell funktionsnedsättning innebar det att fokus hamnade på den pedagogiska miljön i 

skolan (Matson, 2017). I slutet av 1940-talet uttrycktes en vilja från politiskt håll att undvika 

särlösningar för elever med funktionsnedsättning. Begreppet särskola lanserades 1954 och 1959 kom 

den första läroplanen för särskolan. På 1960-talet påbörjades en integreringsprocess där 
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grundsärskolan närmade sig grundskolan genom att den fysiskt placerades i samma byggnader och 

under samma period fick även de barn som tidigare ansetts obildbara rätt att gå i skola och den så 

kallade träningsskolan uppstod som skolform (Berthén, 2007; Assarsson, 2012).  Tanken om 

integreringen av elever med intellektuell funktionsnedsättning föddes genom att  särskiljandet av 

elever ifrågasattes ur både ekonomiskt och ideologiskt perspektiv; det var kostsamt att ha elever skilda 

från den ordinarie undervisningen och det fanns också stigmatiserande konsekvenser. Ganska snart 

blev det dock tydligt att den fysiska integreringen inte per automatik ledde till att elever i 

grundsärskolan kom i kontakt med elever i grundskolan. Det fanns både strukturella och 

organisatoriska faktorer som försvårande omständigheter, t. ex. att huvudmannaskapet var tudelat där 

kommunen ansvarade för grundskolan och landstinget för särskolan (Ineland, et al., 2013). 

Genom historien har också läroplanen för särskolan förändrats och sett olika ut. Som tidigare nämnts 

fick särskolan sin första läroplan i samband med att skolformen tillkom vid 1900- talets mitt. 1994 fick 

grundskolan och grundsärskolan en gemensam läroplan, vilket innebar att varje skolform hade 

separata mål men att värdegrunden var gemensam för alla elever. 2011 togs ett steg i motsatt riktning 

då grundsärskolan återigen fick en egen läroplan (Frithiof, 2012). Idag kräver skolformen särskilt 

utbildade lärare i form av speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, 

något som gör undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning än mer särskild från 

undervisningen i grundskolan än tidigare (Östlund, 2012). 

Grundsärskolan idag  

Målgruppen för grundsärskolan är elever som inte når/redan tidigt bedöms att inte kunna nå 

grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller även elever som 

på grund av hjärnskada har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning 

(Skolverket, 2018).  

För mottagande i grundsärskolan krävs fyra typer av utredningar/kartläggningar: en psykologisk och 

en medicinsk utredning, samt en social och en pedagogisk kartläggning. De två förstnämnda måste 

fastställa att eleven i fråga har en intellektuell funktionsnedsättning och i vilken grad samt om det 

finns medicinska orsaker. Dessa utförs av psykolog respektive läkare. Den sociala kartläggningen görs 

av skolkurator eller av någon med motsvarande adekvat utbildning för att fastställa om det finns 

sociala orsaker till elevens inlärningssvårigheter. Den pedagogiska kartläggningen ska fastställa om 

eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav eller ej och ska utföras av personal med 

specialpedagogisk kompetens. Frågan om utredning för mottagande av elev i grundsärskolan kan 

väckas redan i förskolan, förskoleklass eller i grundskolan och kan initieras av familj eller pedagoger. 

Vårdnadshavare måste som regel alltid godkänna mottagande i grundsärskolan men möjlighet till 

undantag finns om det finns synnerliga skäl att för barnets bästa gå emot vårdnadshavarnas önskan 

(Skolverket, 2018b).  

Läsåret 1994/95 gick 916 661 elever i grundskolan och 9 096 i grundsärskolan (då kallad obligatoriska 

särskolan). Från läsåret 1994/95 till läsåret 2018/19 har elevantalet ökat med 16,5 % i grundskolan och 

22,5 % i grundsärskolan, varav den största ökningen har skett sedan år 2013 för båda skolformerna. 

Läsåret 2018/19 var 11 140 elever inskriva i grundsärskolan (Skolverket, u.å a, u.å b, u.å c). 

Enligt Skollagen (2010:800 kap. 7 § 9) har elever som är mottagna i grundsärskolan möjlighet att vara 

integrerade i grundskolan eller sameskolan under  förutsättning att vårdnadshavare godkänner detta 

och berörda huvudmän är överens. Givet samma förutsättningar kan en elev i grundskolan få sin 

undervisning i grundsärskolan. Skolverket (2015a) beskriver att orsakerna till att elever i 

grundsärskolan integreras är flera. Ofta beror det på önskemål från vårdnadshavare eller eleven för att 

t. ex. ge eleven möjlighet att fortsätta umgås med sina kamrater. Integreringen kan också bero på att 
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vårdnadshavare känner oro för sitt barns utvecklingsmöjligheter i grundsärskolan, såväl socialt som 

intellektuellt. Ineland et al. (2013) pekar också på att orsakerna till integrering skiljer mellan stad och 

landsbygd. I kommuner i glesbygden går elever inskrivna i grundsärskolan oftare integrerat av 

praktiska skäl då elevunderlaget för en grundsärskola är litet. 

Kursplaner, timplan och betyg i grundsärskolan  

Elever som är mottagna i grundsärskolan kan antingen läsa utifrån grundsärskolans kursplaner i ämnen 

eller dess kursplaner i ämnesområden, där det sistnämnda även kallas inriktning träningsskola 

(Skolverket, 2018a). Det finns 14 ämnen inom grundsärskolans läroplan (Lsär 11) i jämförelse med 21 

ämnen i grundskolans läroplan (Lgr 11). Skillnaderna ligger i att man enligt Lsär 11 läser biologi, 

fysik och kemi som Naturorienterande ämnen och geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap som Samhällsorienterande ämnen. Ytterligare skillnader är att Moderna språk och 

Teckenspråk för hörande inte är ämnen som går att läsa utifrån Lsär 11. För de elever som inte 

bedöms nå kunskapskraven inom grundsärskolans ämnen finns alternativet att läsa utifrån 

grundsärskolans ämnesområden. Dessa består av Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, 

Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning.   

Vid en jämförelse av timplanerna för grundskolan och grundsärskolan framgår att fördelningen av 

timmar i ämnena skiljer sig åt. Elever i grundsärskolan som läser ämnen har betydligt mer 

undervisningstid i de praktisk-estetiska ämnena och mindre i de teoretiska. I t. ex. hem- och 

konsumentkunskap har de under sin skolgång 525 timmar jämfört med elever i grundskolan som har 

118 timmar. I engelska har elever i grundskolan totalt 480 timmar medan elever i grundsärskolan har 

180 timmar (Skolverket 2019a). Detta trots att grundsärskolans timplaner reviderades så nyligen som 

år 2018. Även betygssättningen i grundsärskolan skiljer sig åt jämfört med grundskolan. Betyg sätts 

endast för elever som läser ämnen om en elev eller dennes vårdnadshavare så önskar. Betygsskalan 

består av fem steg: A-E och betyget F används inte. Om en elev inte har kunskaper motsvarande 

betyget E ska inget betyg sättas. Elever som läser ämnesområden bedöms utifrån kunskapskraven 

grundläggande och fördjupade kunskaper (Skolverket, 2019b). För elever i träningsskolan ska läraren 

i bedömningen ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och kunskapskraven kan därför ha olika 

betydelse beroende på elev. Av den anledningen sätts inga betyg i träningsskolan eftersom 

betygssättning förutsätter krav på likvärdighet. Istället får eleverna ett intyg om utbildningen de gått 

efter att ha avslutat grundsärskolan. (Skolverket, 2015b). 

Kort om gymnasiesärskolan och vidare studier 

Alla elever som tillhör målgruppen och som har sökt till gymnasiesärskolan har rätt att tas emot i ett 

nationellt program. Alla nationella program är yrkesinriktade. Precis som i grundsärskolan finns ett 

alternativ: de elever som av hemkommunen inte bedöms ha förutsättningar att följa undervisningen på 

ett nationellt program tas emot på ett individuellt program. Vid avslutad utbildning får alla elever ett 

gymnasiesärskolebevis, oavsett om eleven har gått på ett nationellt eller individuellt program 

(gymnasiesärskolan.se, u.å). 

Gymnasiesärskolan ger dock inte behörighet till vidare studier inom högskola eller universitet. För 

detta krävs behörighet som kan fås genom att läsa vidare på Särvux/Lärvux eller folkhögskola. Ett 

alternativ är att söka sig till en yrkeshögskola som har anpassade kurser,  men ett vanligt sätt att gå 

vidare efter gymnasiesärskolan är att via LSS-handläggare få hjälp att ansöka om daglig verksamhet 

(gymnasiesärskolan.se, u.å). Efter en motion gällande vidare studier för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (Örnebjär, 2016) togs ett beslut om att “särskoleelever bör få bättre möjligheter 

till eftergymnasial utbildning” där riksdagen riktade “ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt 
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se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

kan förbättras” (Riksdagen, 2017). Det återstår att se hur detta kommer att realiseras i framtiden. 

Läsåret 2018/19 gick 6 172 elever i gymnasiesärskolan vilket är en minskning med 20 % sen läsåret 

2013/14 (Skolverket, u.å b, u.å c). 

Olika perspektiv på en särskild skolform 

Att Sverige har en särskild skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ses ur flera 

perspektiv. Tre skäl gällande varför särskolan behövs som egen skolform är för att ge kompensatoriska 

insatser och för att tillgodose elevernas speciella behov för att nå kunskapskraven samt för att 

samhället inte har förmåga att erbjuda en skola där alla elevers resurser tas till vara (Ineland, et al., 

2013). I Matsons (2017) studie lyfts röster från vårdnadshavare som ser sociala fördelar med 

grundsärskolan eftersom den skapar möjligheter för deras barn att träffa andra barn med 

funktionsnedsättningar.  

Ett annat perspektiv är det som nämndes i inledningen som rör att alla barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) ska erbjudas 

samma möjligheter i den obligatoriska skolan.  Frithiof (2012) lyfter artikel 24 i FN- konventionen om 

mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som säger att det är statens uppgift att 

säkerställa att människor med funktionsnedsättning inte exkluderas ur den ordinarie utbildningen på 

grund av funktionsnedsättningen. Med hänvisningen till artikel 24 problematiserar hon det faktum att 

grundsärskolans elever just på grund av sin funktionsnedsättning går i grundsärskolan; att beslutet 

baseras på den intellektuella funktionsnedsättningen.  

Ytterligare ett perspektiv rör kursplanerna och hur dess innehåll speglar låga förväntningar på elever 

med intellektuell funktionsnedsättning som läser ämnen. Som exempel ger Frithiof (2012) ämnet 

svenska där elever i grundsärskolan efter avslutad skolgång ska kunna använda svenska språket i tal 

och skrift medan elever i grundskolan också ska kunna använda språket på ett rikt sätt. Dessutom ska 

elever i grundskolan ha kunskaper om de nordiska språken till skillnad från eleverna i grundsärskolan. 

Hon ställer frågan om det finns en förväntan att elever i grundsärskolan inte ska komma i kontakt med 

grannländerna i framtiden. Emanuelsson (2012) pekar på att särskolans förmåga att förbereda eleverna 

för ett framtida yrkesliv kan ifrågasättas och att särskiljandet på sikt riskerar att leda till segregering 

istället för integrering i samhället. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom åtta pedagogers utsagor gällande sina erfarenheter av att arbeta på 

skolor med både grundsärskola och grundskola belysa några av de diskurser som pedagogerna rör sig 

inom och utifrån dessa lyfta ableism i en svensk skolkontext. 

Frågeställningar 

1. Vilka diskurser framkommer i pedagogernas utsagor? 

2. Vilka tecken på ableism finns i diskurserna? 
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Teoretisk inramning 

Under denna rubrik presenteras ableism, teoretiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning 

och en sammanfattning av diskursanalys. Diskursanalys räknas enligt Svensson (2019) både som teori 

(språkets funktion) och som metod (studier av språkets användning). Därför kommer diskursanalys att 

återfinnas både under denna rubrik och i metodavsnittet där vi presenterar kritisk diskursanalys, vilket 

är den inriktning vi valt att utgå från då vi analyserar intervjuerna. 

Ableism 

Begreppet ableism definierades av Laura Rauscher och Mary McClintock och innebär att människor 

som har en intellektuell, känslomässig eller fysisk funktionsnedsättning diskrimineras och exkluderas 

(Hehir, 2012). Detta kan ta sig i uttryck i samhället och i skolvärlden genom en uppfattning att det är 

att föredra för elever med funktionsnedsättning att göra saker på samma sätt som elever utan 

funktionsnedsättning. Exempelvis att det är bättre att prata än att teckna och bättre att gå än att åka 

rullstol (Hehir, 2012). Även Storey (2007) beskriver hur ableism kan beskrivas som uppfattningen att 

det är bättre att inte ha en funktionsnedsättning och att göra saker på det sätt som människor utan 

funktionsnedsättning gör samt att det är viktigt att uppmärksamma att ableism finns på individuell, 

kulturell och institutionell nivå. Han lyfter att ingen människa föds med fördomar utan det är i den 

sociala kontexten som de uppstår. Storey (2007) sätter in ableism i en skolkontext och menar att den 

kan jämföras med andra typer av diskrimineringar, men även om skolor förespråkar acceptans av 

olikheter och funktionsnedsättningar, förbises ofta ableism trots att det kan vara en orsak till att 

eleverna ofta exkluderas.  

Förekomsten av ableism i skolan lyfts också av Hehir (2007) som menar att negativa attityder kring 

funktionsnedsättningar kan undergräva elevers möjligheter att fullt ut delta i skolan och samhället 

genom att det förgivettagna gör världen otillgänglig. Inom utbildningsväsendet finns betydande bevis 

på att antaganden som inte ifrågasätts skadar elever med funktionsnedsättning och bidrar till 

ojämlikhet. Många med funktionsnedsättning möts av uppfattningen att funktionsnedsättningen är 

tragisk och negativ och det bästa är att den övervinns. Men om tiden i skolan ägnas åt aktiviteter som 

har som mål att förändra funktionsnedsättningen finns en risk att det tar tid från eleven att lyckas 

akademiskt. Situationen kan dessutom förvärras och försvåras av ingrodda fördomar om att eleverna 

ska göra saker på samma sätt  istället för att utgå från det som är mest effektivt (Hehir, 2007). 

Ostiguy, Peters och Shlasko (2016) formulerar att funktionsnedsättningar uppstår när samhället inte är 

anpassat för människor med icke-typiska fysiska, emotionella, intellektuella och sociala förmågor eller 

behov. Ableism är ett system som missgynnar människor med funktionsnedsättningar och ger fördelar 

till de som ännu inte är funktionsnedsatta. Vidare menar författarna att precis som i andra system av 

förtryck förekommer ableism på många nivåer; i kulturella normer, i samhällets institutioner och i 

enskilda människors uppfattning och handlande. Ofta ses en funktionsnedsättning som en individuell 

egenskap men Ostiguy et al (2016) menar att det är en social kategori som har uppstått som ett resultat 

av kulturella faktorer och en funktionsnedsättning uppstår vid interaktion med den omgivande sociala 

miljön. 

Det förekommer svenska översättningar av begreppet ableism t. ex. funktionsmaktsordningen och 

funktionalitetsnormen (Ullgren, 2016) men vi kommer i detta arbete att använda oss av engelskans 

ableism som används inom forskning och debatter även i svenska sammanhang. Då det har liknande 

analyser av maktstrukturer och ojämlikheter i samhället som exempelvis begreppen rasism och sexism 
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(men ur ett annat och ofta försummat perspektiv) känns det lämpligt att använda den engelskspråkiga 

varianten som för tankarna till dessa välkända begrepp. Vi är utöver detta osäkra på om 

funktionsmaktsordningen och funktionalitetsnormen kan fånga in alla olika aspekter av ableism. 

Teoretiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning 

Det finns flera olika teoretiska perspektiv på intellektuell funktionsnedsättning. Ineland et al. (2013) 

beskriver att i ett socialt och kulturellt perspektiv ligger fokus på samspelet mellan samhälle och 

människa och att intellektuell funktionsnedsättning ses som ett resultat av barriärer och hinder som 

finns i samhället. Centrala frågeställningar handlar om varför vi delar in människor i kategorier och 

vem som bestämmer vad en normal människa är. En inriktning i det sociala perspektivet är 

socialkonstruktionismen. Ur ett utvecklingspsykologiskt och medicinskt  perspektiv beskrivs istället 

intellektuell funktionsnedsättning som en kognitiv funktionsnedsättning som främst beror på 

sjukdomar eller skador under fostertiden eller förlossningen. Ett tredje perspektiv är den miljörelativa 

modellen. I den finns både det sociala och det medicinska perspektivet genom att 

funktionsnedsättningen anses bero både på hinder i samhället och individens egenskaper. Svårigheter 

uppstår genom att den sociala, pedagogiska eller fysiska miljön inte anpassas efter personer med 

intellektuell funktionsnedsättning (Ineland, et al., 2013). 

Diskursanalys 

Ett vanligt sätt att definiera begreppet diskurs är att det finns bestämda sätt att förstå och tala om 

världen. Diskursanalys tar sin utgångspunkt i var gränserna för vad som är tänkbart att säga går och 

det är vanligt med undersökningar som sätter fokus på normalisering och kategorisering (Börjesson 

och Palmblad, 2007). Svensson (2019) definierar diskursanalys som att försöka förstå hur språket vi 

använder både skapar och upprätthåller social ordning eller “sanningar” och Börjesson (2003) 

beskriver att diskursanalys handlar om att studera de gränser som är socialt och kulturellt accepterade i 

samhället och vad som ses som förnuftigt, sant och trovärdigt.  

Börjesson (2003) menar att socialkonstruktionismen är nödvändig vid användande av diskursanalys 

för att analysen ska bli meningsfull. Winther Jørgensen och Phillips (1999) redogör för 

socialkonstruktionismen som innefattar många olika teorier om samhälle och kultur och där 

diskursanalys är en av dem. Författarna skriver att angreppssätten inom socialkonstruktionismen är 

skiftande vilket gör det svårt att ge en beskrivning som täcker samtliga. De hänvisar till Burr som 

sammanfattar och binder samman socialkonstruktionismen med fyra premisser: 

 att vi förhåller oss kritiskt till självklar kunskap med en medvetenhet om att verkligheten är ett 

resultat av hur vi kategoriserar omvärlden. 

 vår världs- och kunskapsuppfattning har formats genom historiska och kulturella kontexter. 

 social interaktion skapar vår kunskap och en kamp mellan vad som är falsk och sant. Det finns 

alltså ett samband mellan sociala processer och kunskap. 

 hur vi väljer att agera i sociala sammanhang och hur agerandet tolkas och uppfattas av 

omgivningen beror på människors världsbild. Mellan kunskap och handling finns ett samband. 

Även Svensson (2019) lyfter den konstruktionistiska världsbilden som en utgångspunkt för 

diskursanalysen och skriver att det inom alla diskursanalytiska inriktningar finns ett antagande att 

samhället skapas genom människors språk, handlingar och interaktioner. Samhällets normer och regler 

samt hur vi talar och tänker är kulturella fenomen som skapar vår värld. De erfarenheter vi bär med oss 

och vår kunskap om världen är sociala och språkliga konstruktioner som påverkar och ger oss gränser 

för hur vi upplever och ser på omvärlden. Detta står i motsats till essentialismen som hävdar att det 
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finns inneboende, essentiella egenskaper hos bl.a. människor, samhällen och ting (Svensson, 2019). 

Svensson (2019) lyfter argument som talar för det konstruktionistiska alternativet framför den 

essentiella världsbilden. Sammanfattningsvis berör dessa att:  

 det inte finns några sätt att ta sig förbi sina upplevelser av världen och det är därför är irrelevant att 

söka hur verkligheten ”verkligen” är beskaffad. 

 våra upplevelser av världen och oss själva möjliggörs och begränsas av de föreställningsramar 

som existerar i ett visst socialt sammanhang vid en viss tidpunkt. 

 dessa föreställningsramar är en del av kulturen och därmed inte universella och statiska. 

 föreställningarna kommer i uttryck i texter och praktiker och människors språk bidrar till att 

reproducera föreställningar, vardagskunskap, fakta, normer handlingsmönster etc.  

Svensson (2019) understryker dock att konstruktionismen inte behöver leda till ett förnekande av 

faktum, som exempelvis att människor faktiskt avlider av cancer. Det är ett exempel på något som 

kulturella föreställningar inte kan förändra. Däremot så konstrueras betydelsen av cancer och döden av 

människor och detta påverkar hur människor upplever och hanterar sina och närståendes 

sjukdomstillstånd. Olika dominerande föreställningar ger också olika konkreta konsekvenser: om den 

dominerande föreställningen om cancer vore att det är omöjlig att bekämpa skulle det ge helt andra 

förutsättningar för cancerforskningen än vi har idag (Svensson, 2019). ”Sanningen är resultatet av 

dominerande idéer i samhället. Språkbruk förstås då inte utifrån dess förmåga att uttrycka redogörelser 

som avbildar världen så som den ’verkligen’ är, utan som en språkhandling med vissa 

sanningseffekter” (Svensson, 2019, s. 39). Även systemet med diagnoser ges som ett exempel på hur 

språket kan få konsekvenser för samhället och den enskilda individen. På samhällsnivå kan det handla 

om resursfördelning, t. ex. i form av extra stöd till elever i skolan och för människor som får en 

diagnos kan det skapa en självbild vilket påverkar dennes framtid och omgivning (Svensson, 2019). 

Inom diskursanalys studeras ofta hur maktförhållanden uppstår och upprätthålls såväl på samhällsnivå 

som i vardagslivet. När vi återkommande möts av beskrivningar av verkligheten som betraktas som så 

naturliga att de är meningslösa att ifrågasätta och att kritiskt granska, formas människor utan att riktigt 

vara medvetna om det. Genom en diskursanalys öppnas det upp för alternativa sätt att förstå samtiden 

och det som är förgivettaget problematiseras (Svensson, 2019). Forskaren problematiserar företeelser 

som t. ex. sociala kategorier och uppmärksamheten riktas då mot hur verkligheten skapas och inte mot 

hur verkligheten är. Det kan exempelvis innebära att istället för att diskutera problem som personer 

med funktionsnedsättning upplever så fokuseras istället på frågor som hur, när och varför problemen 

uppstått (Börjesson, 2003).  

Tidigare forskning 

I arbetet med att söka efter forskning inom vårt valda område har vi använt oss av Stockholms 

universitets biblioteksdatabas och sökt artiklar som är peer reviewed utifrån sökorden ableism, school 

och intellectual disability. Då detta ännu inte är något stort forskningsfält i Sverige har vi valt att 

inkludera artiklar från hela världen och från länder som inte har en särskild skolform för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Vi kommer att redogöra för fem artiklar som bygger på forskning 

från Kanada, USA och Nya Zeeland. Dessutom sammanfattas tre avhandlingar från Sverige vilka 

ingått i kurslitteraturen under vår utbildning. Samtliga studier i artiklarna och avhandlingarna är 
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kvalitativa och bygger på intervjuer och/eller observationer. Vi är som sagt medvetna om att flera av 

dessa har utförts i länder där skolgången för elever med intellektuell funktionsnedsättning ser 

annorlunda ut, men vi finner dem ändå relevanta. Avhandlingarna bygger på studier som genomförts i 

Sverige och rör grundsärskolan som särskild skolform.  

Spår av historien  

Sedan slutet av 1800-talet har det i samhället pågått diskussioner gällande vilka som ska få möjlighet 

att utbildas, vem som ska vara ansvarig och hur undervisningen ska organiseras (Berthén, 2007). Som 

tidigare beskrivits ledde införandet av folkskolan och skolplikten 1842 till att fler barn än tidigare fick 

möjlighet till utbildning, men vissa barn exkluderades fortfarande då folkskolan inte var avsedd för 

barn som ansågs ha brister i sådan utsträckning att de inte kunde tillgodogöra sig undervisningen. De 

placerades istället på det som kallades sinnesslöanstalter där barnen delades in i två grupper; bildbara 

och icke bildbara. De barn som ansågs vara icke bildbara fick vård medan de bildbara ansågs 

mottagliga fick undervisning och uppfostran. De bildbara var i sin tur indelade i två grupper; elever 

som fick både teoretisk och praktisk utbildning och elever som enbart fick praktisk utbildning 

(Berthén, 2007). Berthén (2007) skriver i sin avhandling att hon genom observationer och intervjuer 

med pedagoger fann att grundsärskolan vid tiden för studien i flera avseenden var präglad av historien 

med stort fokus på fostran och träning medan teoretisk kunskapsutveckling var underordnat. Lärarna 

som intervjuades uttryckte att de ansåg det vara viktigt att inte utsätta barnen i grundsärskolan för allt 

för stora krav i läsning, räkning och skrivning, dvs. teoretiskt lärande. Berthén (2007) menar att det 

därför är av stor vikt att problematisera hur lärare tolkar sitt uppdrag, vilka motiv och  mål de har, 

samt hur det formar undervisningen i grundsärskolan. Att förändra kulturellt och historiskt utvecklade 

föreställningar och motiv kring lärande är ingen enkel uppgift, men genom att se på kunskap och 

lärande på alternativa sätt kan vi skapa andra möjligheter för elever i grundsärskolan som i högre grad 

gynnar deras kunskapsutveckling (Berthén, 2007). 

Även Frithiof (2007) ger en historisk tillbakablick i sin avhandling och resonerar kring hur de begrepp 

som har använts och som används idag för att benämna människor med intellektuell 

funktionsnedsättning är tidsbundna. När människor med intellektuell funktionsnedsättning började 

undervisas under 1800- talet benämndes de idioter, vilket hade sitt ursprung i det antika Grekland där 

begreppet användes för människor utan bildning och yrkeskunskap. Idag är benämningen 

utvecklingsstörning vanlig förekommande i t. ex. styrdokument, vilket speglar den rådande synen på 

kunskap, människa och samhället enligt Frithiof (2007). I begreppet ryms en jämförelse med andra 

personers utveckling och en föreställning om att en människas utveckling ska följa ett särskilt och 

normalt mönster och en individuell störning innebär konsekvenser både för samhället och för den 

enskilda individen  Frithiof (2007) menar att det genom historien är tydligt att de som har avvikit från 

det normala blivit marginaliserade i skolan och samhället. Genom att vi idag har en särskild skolform 

för elever med intellektuell funktionsnedsättning anser hon att marginaliseringen finns kvar i och med 

att grundsärskolan finns bredvid normalskolan.  

Antalet elever inskrivna i grundsärskolan har ökat drastiskt och synen på hur elever lär och utvecklas 

blir allt mer snäv. Mycket kunskap kring förutsättningar för lärande har gått förlorad i grundskolan och 

lärare efterfrågar mer kunskap och kompetens för att kunna möta elever med intellektuell 

funktionsnedsättning (Frithiof, 2007). 

Hur det “normala” leder till stigmatisering och social isolering 

Möjligheterna för elever med intellektuell funktionsnedsättning att delta i samhällsgemenskapen är 

förknippat med makt enligt Frithiof (2007) och hon lyfter att elever i grundsärskolan sällan höjer sin 
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röst eller så blir de inte lyssnade till när det gör det. Därför har hon i sin forskning fokuserat på att få 

ett inifrånperspektiv genom att intervjua två personer, som idag är vuxna, om deras upplevelser och 

erfarenheter av grundsärskolan. I intervjuerna framgår att de under sin skolgång  upplevde både 

delaktighet och utanförskap och att det sociala samspelet med jämnåriga inte var helt enkelt. De 

upplevde sig också ha blivit illa bemötta utifrån sin funktionsnedsättning av lärare och andra vuxna 

som de var i beroendeställning till. Frithiof (2007) fann i sin studie att trots att inkludering under lång 

tid har varit ett ledord i skolvärlden och i det politiska samtalet var det enskilda människors handlande 

som hade störst betydelse för de intervjuade och när omgivningens tankebanor begränsar tillvaron för 

personer med intellektuell funktionsnedsättning finns en risk att det uppstår svårigheter och 

övergrepp.  

Vänskap beskrivs ibland som den viktigaste relationen för en människa och många tonåringar berättar 

att de är som lyckligast när de umgås med vänner. Fördelarna med att ha kompisar är flera; bättre 

självförtroende, större förståelse för andra och mer engagemang i skolan. Att ha nära band till 

jämnåriga ger en större känslomässig stabilitet och möjlighet till avkoppling samt minskar risken för 

depression (Salmon, 2013). Salmon (2013) hänvisar till forskning som belyser att barn med 

funktionsnedsättning ofta har färre kamratrelationer än barn utan och bl.a. lyfts intellektuell 

funktionsnedsättning som en funktionsnedsättning som skapar stigma vilket i sin tur påverkar 

möjligheter till kamratrelationer negativt. Salmon (2013) genomförde en studie i Kanada där 14 

ungdomar med funktionsnedsättning observerades och intervjuades gällande deras erfarenheter av att 

skapa och upprätthålla kompisrelationer och resultatet visade att de kände större samhörighet med 

klasskamrater som också hade erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Ungdomarna beskrev 

att de under sina första skolår upplevde sig socialt och akademiskt inkluderade, men att de senare 

under skolgången kände sig avvisade av sina klasskamrater och att de fick kämpa allt mer för att 

kunna umgås med dem. Genom stigmatisering hade funktionsnedsättningen kommit att betraktas som 

något negativt och de sågs inte längre som potentiella vänner. Alla som deltog i studien vittnade om att 

de erfarit diskriminering och social isolering och några jämförde sina erfarenheter med rasism och 

sexism. Salmon (2013) sätter detta i en ableistisk kontext då han menar att ungdomarnas kamp för att 

dela utrymmen med klasskamrater utan funktionsnedsättning orsakas av just ableism. 

Studien av Salmon (2013) visar att alla aspekter av stigmatisering såsom etiketter, stereotyper och låg 

status kulminerade i diskriminering och han pekar på att stigman som inte uppmärksammas och 

utmanas vidmakthålls. Ashby (2010) för ett liknande resonemang då hon skriver att arbetet för rättvisa 

är beroende av att förekomsten av ableism inom skolan erkänns och att större öppenhet rörande 

skillnader och mångfald leder till större samhörighet bland eleverna. Det sistnämnda sänder enligt 

Ashby (2010) ett budskap om att målet inte är likriktning utan att elever med olika behov och 

förmågor kan och bör lära av och med varandra. I sin studie har Ashby (2010) följt elever som går helt 

eller delvis inkluderade i reguljära mellan- eller högstadieklasser i två amerikanska skolor och funnit 

flera exempel på ableism. Detta tog sig bl.a. uttryck genom skolpersonalens eftersträvan av det 

“normala” och i hur skolpersonalen föredrog vissa kommunikationssätt framför andra. Det rörde sig 

bland annat om situationer där eleverna fick uppgifter som inte var begripliga eller meningsfulla för 

dem men som resulterade i produkter som liknade deras klasskamraters. I vissa fall ledde detta både 

till att elevernas kunskap och/eller önskemål kom i andra hand och att det även påverkade deras 

kunskaper negativt. Ett exempel från studien är en elev i åk 8 som under tidigare skolår hade haft 

stavning som en av sina starka färdigheter men som i högstadiet, trots finmotoriska svårigheter, 

tvingats att skriva rättstavning med skrivstil. Det ledde dels till att eleven hade svårt att läsa sina egna 

bokstäver och dels till att elevens resultat i stavning sjönk. Ashbys tolkning är att det sistnämnda 

berodde på att så mycket energi tycktes gå åt till själva skrivandet än till stavningen i sig (Ashby, 

2010).  
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Idén om att eleverna med funktionsnedsättning (i dessa fall intellektuell funktionsnedsättning 

respektive autism) skulle delta och prestera på samma sätt som övriga elever i klassen var tydligt 

genomgående i alla ämnen. När detta inte fungerade såg Ashby (2010) flera fall där elever lämnades 

till att inte delta alls (mer än att fysiskt befinna sig i samma rum som resten av klassen) och fall där 

assistenter gjorde uppgifter åt eleven för att hen skulle ha något att lämna fram i slutet av lektionen.  

Ett annat resultat som Ashby (2010) fann i sin studie var att båda skolorna tonade ner elevernas 

olikheter. Däremot fanns det en tendens att fokusera på likheter och homogenitet. Olikheter mellan 

eleverna och de frågor som detta ibland väckte togs enligt Ashby sällan eller aldrig om hand på ett 

öppet sätt. Hon skriver: “By emphasizing commonalities and rarely acknowledging differences the 

teachers inadvertently created a climate where students with disabilities were more, rather than less, 

alienated in their classrooms and schools.” (Ashby, 2010, s. 356). 

Även Bacon och Lalvani (2019) lyfter idén om att inte märka funktionsnedsättningar och jämför den 

med ideologin att vara “colorblind”, dvs. idén att inte lägga märke till ras och att heller inte prata om 

det. De menar att ett sådant synsätt och ställningstagande vidmakthåller de orättvisor som finns och att 

funktionsnedsättning istället bör positioneras som en form av mångfald likväl som en positiv 

gruppidentitet. För trots att funktionsnedsatt kontra icke funktionsnedsatt-dikotomin är problematisk i 

arbetet mot förtryck finns det samtidigt människor som identifierar sig som funktionsnedsatta och 

känner stolthet inför det (Bacon & Lalvani, 2019). 

I studien framkommer en “vi är alla olika”-retorik som tycks upplevas tillräckligt för många lärare 

men Bacon och Lalvani (2019) menar dock att hur lärare pratar om funktionsnedsättning i 

klassrummen och modellerar konversationer om det kan ha stor påverkan på elever. Författarna 

rekommenderar därför att nämna funktionsnedsättning vid namn likväl som att lyfta ableism när det 

förekommer. De ser en risk med att det finns en stor variation av begrepp som “speciell”, 

“exceptionell”, “differently-abled” och att dessa existerar p.g.a. en önskan att undvika att behöva prata 

om funktionsnedsättningar.  

Både Ashby (2010) och Salmon (2013) ger exempel på skolmiljöer där det saknas insikt om ableism 

och dess konsekvenser för individer med funktionsnedsättning. Men i Salmons (2013) intervjuer 

framkommer att ungdomarna inte passivt accepterat den påtvingade stigmatiseringen utan hade flera 

olika strategier för att utmana det som författaren identifierat som ableism. Ungdomarna ifrågasatte de 

normativa förväntningarna kring vänskap, de berättade öppet om sin funktionsnedsättning och skapade 

kontakter med andra som också hade erfarenheten av att uppleva stigmatisering. Alla berättade dock 

att de känt sig tvingade att välja mellan att fortsätta vara socialt isolerade eller finna vänskap med 

andra jämnåriga med funktionsnedsättning eller som var marginaliserade. Samtliga valde det sista 

alternativet och de flesta beskriver att de för första gången hade vänner utan att behöva kämpa mot 

stereotyper och istället upplevde en känsla av tillhörighet (Salmon, 2013). 

I sin studie om inkludering av elever med intellektuell funktionsnedsättning fann Matson (2017) att 

omgivningens kunskap är en viktig del när det handlar om hur dessa elever ges möjlighet att skapa 

relationer till klasskamrater i grundskolan. Hon genomförde en fallstudie i en svensk kommun för att 

förstå hur politiker, tjänstemän, lärare och föräldrar uppfattade inkludering och “en skola för alla”. I 

den aktuella kommunen fanns inga separata grupper eller skolor för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning utan samtliga elever gick i grundskolan. I den aktuella kommunen fanns ett antal 

personer, som Matson (2017) kallar för eldsjälar, med kompetens, kunskap och en vilja att eleverna 

skulle inkluderas. De hade en tanke om att elever lär sig och utvecklas tillsammans med förebilder. 

Flera föräldrar vittnade om att enskilda lärare hade haft stor betydelse på kvaliteten på deras barns 

skolgång. I sin studie fann hon också att de flesta eleverna deltog i den sociala gemenskapen men 

lärarna beskrev att inkluderingen var enklare att uppnå i de lägre årskurserna. Några föräldrar beskrev 
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att skolgången i en grundskoleklass var en viktig del av deras barns utveckling, såväl kunskapsmässigt 

som socialt. Andra föräldrar hade istället negativa erfarenheter av barnens skolgång och Matson 

(2017) ser att bland de missnöjda föräldrarna angavs två skäl. Några föräldrar menade att de ville att 

deras barn skulle gå i grundskoleklassen hela tiden, men att skolan inte klarade av att leva upp till det. 

En annan grupp av föräldrar ville istället ha möjligheten att låta sina barn gå i en grundsärskoleklass 

eftersom de upplevde att de hade behov av att träffa andra barn med funktionsnedsättning. De 

föräldrar som hade barn på högstadiet uppgav att barnen inte var en del av helheten utan 

inkluderingstanken fanns i teorin, men att det blev annorlunda i praktiken.  

Glappet mellan teori och praktik  

Forskning tyder på att i länder där politiker har lagstiftat gällande integrering är lärare mer positivt 

inställda till att elever i behov av särskilt stöd ingår i de reguljära klasserna och i de länder där 

lagstiftning saknas är lärarna mindre positiva (Matson, 2017). 

Nya Zeeland lyfts ofta som ett positivt exempel gällande inkluderande arbetssätt för elever med 

funktionsnedsättning och Lyons (2013) beskriver hur den Nya Zeeländska lagstiftningen och politiska 

miljön har en diskurs rörande mänskliga rättigheter som är tänkt att åtgärda tidigare segregering och 

exkludering. Trots detta finns det enligt författaren en ökad mängd studier som visar att hur lärare talar 

om inkludering sällan reflekteras i praktiken inom Early Childhood Education and Care (ECEC). 

Studien utforskar de komplexiteter som finns när lärare, rektorer och ägare ska omsätta 

inkluderingsdiskursen som finns gällande barn med funktionsnedsättningar i praktiken (Lyons, 2013). 

På Nya Zeeland fastställs rätt till inkluderande undervisning med fullt deltagande i ECEC genom 

lagstiftning som lägger ansvaret för inkluderingen på lärare, rektorer och ägare. Dokumentet Including 

Everyone: Te Reo Tãtkai finns som guide i arbetet för inkludering och förhåller sig till inkludering 

som en mänsklig rättighet, god undervisning och sunt förnuft (Lyons, 2013). I dokumentet ges 

praktiska förslag på hur lärare kan arbeta med familjer, stötta barns samspel med klasskamrater och 

hur skolpersonal kan samarbeta med andra professioner. Dokumentet lyfter även att de hinder som 

finns mot inkludering grundar sig i attityder och att lärares känslor inför mångfald och 

inkluderingsprocessen påverkar hur utfallet blir. Även Nya Zeelands läroplan för de tidigare skolåren, 

Te Whãriki, lyfter filosofiska argument för inkludering (Lyons, 2103). Utifrån detta är det rimligt att 

anta att elever med funktionsnedsättning är närvarande och deltar i undervisningen i ECEC, men så är 

inte fallet enligt Lyons (2013) som med grund i andra studier och sin egen menar att skolsektorn har 

svårigheter att förflytta sig bortom retoriken om inkludering. Frågan väcks om varför detta glapp 

mellan lagstiftning och policy och elever och deras familjers erfarenheter finns och Lyons (2013) 

presenterar termen enlightened ableism/upplyst ableism. Termen kommer i från upplyst rasism, något 

som är identifierbart när människor använder sig av en retorik som ger sken av inkludering och 

jämställdhet genom att tala emot rasistiska praktiker, men som inte socialiserar med eller skapar några 

autentiska personliga relationer med människor från andra etniska grupper. På samma vis som rasism 

privilegierar ett etnocentriskt trossystem så privilegierar ableism funktion över funktionsnedsättning i 

organisatoriska, strukturella och individuella praktiker (Lyons, 2013). Då upplyst rasism maskerar hur 

en stor del av samhället misslyckas med att erkänna effekterna av institutionaliserad rasism så menar 

Lyons (2013) att upplyst ableism tillåter oss att göra snedsteg och till och med misslyckas med att 

erkänna effekterna av ett ableistiskt paradigm. Retoriken inom upplyst ableism presenterar en 

rationell, modern och välinformerad, humanitär världsbild men tillåter praktiker som marginaliserar 

personer med funktionsnedsättningar (Lyons, 2013). 

Det är enligt Lyons (2013) varken korrekt eller användbart att påstå att lärare, rektorer och ägare inom 

ECEC medvetet söker att exkludera barn med funktionsnedsättningar och deras familjer från deras rätt 
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till en kvalitativ och inkluderande utbildning. Däremot så menar författaren att skolsektorn verkar 

inom en kontext med starka diskursiva motsättningar som behöver uppmärksammas och förstås innan 

de kan bli utmanade. Resultatet i Lyons (2013) studie visar att skolpersonalen som intervjuades 

befinner sig i denna blandning av liberal vision och nyliberal pragmatik. Det framkommer ofta en  ja-

men diskurs där positiva ord om inkludering följs av beskrivningar hur operationella eller 

budgetmässiga hinder påverkar praktiken. I intervjuerna framkommer även olika diskursiva sanningar 

och författaren hänvisar till Foucault som menar att sådana sanningar inte enbart ger kunskap eller 

mening utan även producerar vissa typer av subjekt. I det här sammanhanget rör det sig om hur 

skolpersonalen har blivit en kraft som förstärker just den praktik och strukturer som de ifrågasätter 

(Lyons, 2013).  

Endast en deltagare i Lyons (2013) studie hade ett specifikt dokument rörande arbete med inkludering 

på sin arbetsplats. En av rektorerna berättade å sin sida att hen hade tagit bort alla sådana dokument då 

hen menade att de pekar ut barn med funktionsnedsättning (Lyons, 2013). Termen “sameness as 

fairness” lyfts och författaren menar att det i denna diskurs finns en syn på att olikheter utmanar 

jämlikhet och ses som en potentiell konflikt. Sammanfattningsvis skriver Lyons (2013) att lärare, 

rektorer och ägare, genom lagstiftning och policy, har fått ett språk att tala om inkludering men att 

inkludering i praktiken verkar vara problematisk och förvirrande. En inkluderingsretorik döljer de 

nyliberala diskurserna och maskerar de fortlöpande ableistiska praktikerna och vidgar gapet mellan 

teori och praktik. 

Hur skolan kan lyfta ett förringat perspektiv  

Bacon och Lalvani (2019) har tittat på den amerikanska läroplanen K-12 och funnit att berättelser om 

individer med funktionsnedsättningar antingen helt saknas eller är ableistiska. Författarna menar att 

dominanta berättelser är en del av reproduktionen av rådande maktsystem och privilegium inom både 

samhället och skolan. Detta behöver uppmärksammas av lärare och de lyfter vikten av förekomsten av 

mot-berättelser från marginaliserade grupper för att ge alternativa perspektiv (Bacon & Lalvani, 

2019).  

Akademiker verksamma inom kritisk pedagogik och/eller arbete med social rättvisa inom skolan har 

enligt Bacon och Lalvani (2019) haft fokus på ras, klass, kön och sexualitet i sin teoretisering av 

kroppen men konsekvent utelämnat den funktionsnedsatta kroppen. Bacon och Lalvani (2019) 

beskriver att tystnaden från elever rörande klasskamraters funktionsnedsättningar, hjälpmedel, olika 

sätt att kommunicera, undervisning i särskilda grupper, läroplan etc. inte innebär att de inte har frågor. 

Snarare är det ett tecken på att de har lärt sig att detta är saker som man inte frågar om. Då elever 

oavsett ålder troligtvis är nyfikna på olikheter och funderar över varför undervisningen ibland 

organiseras olika för olika elever, riskerar tystnaden att leda till missuppfattningar och att stärka 

dominerande diskurser och ableistiska strukturer (Bacon & Lalvani, 2019).  

Bacon och Lalvani (2019) vill med sitt arbete uppmuntra lärare att arbeta för ett skifte där 

funktionsnedsättning positioneras som mänsklig mångfald i motsats till en avvikelse samt till att 

använda sig av en normkritisk pedagogik som ifrågasätter de dominanta diskurserna och kunskaperna 

rörande normalitet. Författarna beskriver critical pedagogy (kritisk pedagogik) som kommer från 

kritisk teori och handlar om att ifrågasätta ojämlikheter och förgivettaganden som finns rörande 

förtryckta grupper. Inom kritisk pedagogik understryks vikten av ett kollektivt arbete för förändring 

genom utbildning och lärande. En av tankarna med kritisk pedagogik är att lärare måste koppla 

samman det som praktiseras i klassrummet med de maktstrukturer som finns i samhället i stort. Lärare 

måste även vara uppmärksamma på de normer som påverkar skolans arbete. Inom kritisk pedagogik 

bjuds eleverna in till att undersöka olika och motstridiga perspektiv för att ge möjligheter till att 
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undersöka orättvisor i deras eget liv och i samhället i stort, med målet att skapa social förändring 

(Bacon & Lalvani, 2019).  

Genom att utgå från kritisk pedagogik men även disability studies och intersektionalitet menar 

författarna att det ges en möjlighet att “plocka fram” ableism i klassrummen genom att lära elever att 

känna igen hur dominanta narrativ är närvarande i både berättelser och läroplanen. Att se på 

dominanta narrativ och vad det råder tystnad om för att lyfta olika subjektiva upplevelser rörande 

funktionsnedsättning i litteratur och andra kulturella uttryck, kan vara en ingång för att kritiskt granska 

ableism och andra former av marginalisering. Detta kan ge elever möjligheter att uppmärksamma och 

bemöta sådana frågor (Bacon & Lalvani, 2019).  

Författarna lyfter även hur starka, rådande narrativ ofta beskriver funktionsnedsättningar som något 

som bör “fixas” eller som synonymt med ett mindervärdigt liv. En orsak till detta är enligt författarna 

specialundervisningens starka förankring i en medicinsk kontext av brist och avvikelse, vilket ger 

tydliga signaler att den ska fixa eller underlätta ett problem. Detta leder enligt Bacon och Lalvani 

(2019) till en direkt kollision mellan specialundervisningen och principer om social rättvisa, som i 

stället värderar olikhet och mångfald i kontrast till att eftersträva normen.  

Samtidigt påpekar Bacon och Lalvani (2019) att det kan finnas familjer och elever som inte vill vara 

öppna med sitt barns/sin egen funktionsnedsättning pga. rädsla för stigmatisering och att lärare därför 

alltid bör föra en kommunikation med de berörda gällande hur läraren ska bemöta frågor från 

skolkamrater. Dessutom är det viktigt att stötta elever med funktionsnedsättning genom att skapa 

utrymme för utforskande av identitesmarkörer och stötta dem som önskar att dela med sig av sin 

berättelse och sina upplevelser (Bacon & Lalvani, 2019). 

Även Storey (2007) ger förslag på hur ableism kan bekämpas inom skolan där en viktig del är att 

eliminera förekomsten av stereotyper t. ex. genom att skapa medvetenhet kring våra förmågor. Ett sätt 

som föreslås är att personer utan funktionsnedsättning får möjlighet att  uppleva hur det är att leva med 

en funktionsnedsättning. Bacon och Lalvani (2019) lyfter istället detta som ett vanligt förekommande 

men negativt initiativ att öka kunskap kring funktionsnedsättningar då det riskerar att reproducera en 

ableistisk kunskap rörande funktionsnedsättning. Författarna menar att förekomsten av temadagar 

rörande funktionsnedsättningar tenderar att föra fram ableistiska synsätt. Aktiviteter där 

funktionsnedsättningar simuleras för att elever ska få pröva hur det är att vara blind, döv, 

rörelsenedsatt etc. är enligt författarna högst stötande för många med funktionsnedsättning då det 

lyfter fram problematiska föreställningar rörande livet med en funktionsnedsättning.  

Bacon och Lalvani (2019) och Storey (2007) har dock flera förslag som liknar varandras: att skolor 

kan bjuda in gäster som med stolthet identifierar sig som funktionsnedsatt, använda sig av filmer, 

litteratur, bloggar etc. som har ett jag-narrativ och som kan visa på förebilder. Storey (2007) menar att 

läsning av böcker där personer med funktionsnedsättning porträtteras positivt kan leda till förändring 

under förutsättning att böckerna har tolerans och acceptans som tema. Bacon och Lalvani (2019) 

understryker att det i dessa sammanhang är det viktigt att arbeta med intersektionalitet och det faktum 

att olika individer positionerar sig olika utifrån olika identitetsmarkörer. Detta påverkar det språkbruk 

som de själva använder och deras erfarenheter av stigmatisering. Författarna menar att lärare behöver 

vara tydliga med att det inte är individer med funktionsnedsättning som är objektet för efterforskning 

utan deras erfarenheter av både stigmatisering och empowerment. 

Att elever enbart möts i skolmiljön menar Storey (2007) inte leder till förändring av negativa attityder 

utan det krävs medvetenhet och aktiviteter från lärare för att motverka diskriminering. Även lärares 

fortbildning där ableism sätts in i en större kontext kan motverka förekomsten av ableism, särskilt om 

det förmedlas av personer som själva har en funktionsnedsättning och deras personliga erfarenheter 



16 

 

delges. Avslutningsvis pekar Storey (2007) på vikten av att skolor anställer personal med 

funktionsnedsättningar. Ofta anses det viktigt att det finns personer med olika bakgrund och kulturer, 

men när det gäller att anställa lärare med funktionsnedsättning sker det oftast för att de ska jobba med 

elever med funktionsnedsättning. 

Metod 

För att svara på syftet för detta examensarbete samt besvara frågeställningarna är kritisk diskursanalys 

lämplig som metod och den beskrivs inledningsvis. Dessutom redogörs för studiens deltagare, 

genomförande, tillförlitlighetsfrågor och forskningsetiska aspekter. 

Kritisk diskursanalys 

Vi har valt att använda oss av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys så som 

den presenteras av Winther Jørgensen och Phillips (1999). Där beskrivs att varje språkbruk innebär en 

kommunikativ händelse med tre olika dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik.  

En text kan bestå av både tryckt text och transkriberingar av exempelvis intervjuer och i textanalysen 

ligger fokus på grammatik, vokabulär och sammanhang mellan olika satser i en mening. I vår analys 

fokuserar vi främst på ordval, metaforer och modalitet. (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  

I analyser av modalitet fokuseras på i vilken grad talaren instämmer med det hen säger i en sats. 

Skillnaderna kan exempelvis ligga i om ett uttalande lyder “det är…”, “jag tycker det är…” eller 

“kanske är det…”. Vid användning av objektiv modalitet så framstår det som sägs som fakta till 

skillnad mot satser där subjektiv modalitet används. Modalitet kan också uttryckas genom intonation 

eller hedges. Intonation innebär att talaren gör en paus eller dröjande ton för att på så vis markera ett 

avstånd från uttalandet. Hedges är när ord som lite eller kanske läggs till i meningen och på så vis 

modererar påståendet. Uttalandet sägs då ha låg affinitet dvs. en låg grad av instämmande (Winther 

Jørgensen & Phillips, 1999).  

I den andra delen av Faircloughs modell, den diskursiva praktiken, ligger fokus på intertextualitet och 

interdiskursivitet. Intertextualitet beskriver förhållandet mellan den kommunikativa händelsen och 

tidigare händelser och utgångspunkten är antagandet att vi aldrig börjar om från början och inte kan 

undgå att använda ord som använts tidigare. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och 

handlar om i vilken utsträckning redan existerande diskurser ligger till grund för texten. Vid låg grad 

av interdiskursivitet sker en reproduktion av existerande diskurser medan hög interdiskursivitet 

innebär en förändring (Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  

Den tredje och sista nivån i Faircloughs modell är social praktik och här sätts textanalysen och den 

diskursiva praktiken in i ett större samhälleligt sammanhang. Detta kan göras i två steg varav vi har 

som ambition att göra det ena: att kartlägga relationen mellan den diskursiva praktiken och 

diskursordningen som den ingår i. Diskursordning handlar om hur de olika diskurserna konkurrerar i 

samma rum. Där undersöks hur de förhåller sig till varandra genom att titta på var det råder strid 

mellan olika diskurser, instabila diskurser, och var de delar samma självklarheter, stabila diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips, 1999).  
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Studiens deltagare 

För intervjuerna har vi använt oss av ett icke-slumpmässigt urval (Trost & Hultåker, 2016) på tre 

skolor i Mellansverige. Skolorna består av både grundskola och grundsärskola där alla tre skolor ger 

undervisning i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. För att få olika perspektiv i 

datainsamlingen sökte vi fyra lärare från grundsärskolan (två som undervisar i ämnen och två i 

ämnesområden) och fyra lärare från grundskolan. I missivbrevet (bilaga 1) sökte vi lärare och/eller 

speciallärare, men vi breddade oss senare till undervisande pedagoger oavsett utbildning för att göra 

det möjligt för fler personer att ställa upp då vi önskade en jämn representation från grundskola och 

grundsärskola. Behörighetskraven har tidigare skilt sig mellan undervisning inom grundsärskolans 

ämnen och ämnesområden vilket gör att det finns en större bredd av yrkesgrupper som undervisar 

inom ämnesområden. Lärarna/pedagogerna som deltar i studien har samtliga undervisat i 

grundsärskolan eller grundskolan i fem år eller mer och jobbar i årskurs 1-3 och/eller 4-6. Vi kommer 

hädanefter att referera till alla deltagarna som pedagoger. 

Deltagarnas identiteter har avidentifierats genom att de citat som har valts ut enbart har numrerats samt 

att det framgår om det kommer från en pedagog i grundsärskolan eller grundskolan.  

Genomförande 

Datainsamlingen består av primärdata (Eliasson, 2013) och har skett i form av intervjuer med åtta 

pedagoger som arbetar på skolor där det finns både grundsärskola och grundskola. Denscombe (2018) 

menar att intervjuer är en lämplig metod för datainsamling vid mindre projekt där forskaren är 

intresserad av fenomen som är komplexa och subtila, t. ex. att få en djupare förståelse för känslor, 

åsikter, erfarenheter eller uppfattningar.  

Intervjupersonerna söktes via kontaktpersoner genom bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2016) på 

de tre skolorna. På två av skolorna gavs muntlig information om studien på arbetslagsmöten för 

grundsärskolans personal och ett missivbrev delades ut i papperskopior. På en av dessa skolor 

mailades missivbrevet även ut till all övrig personal för att söka deltagare från grundskolan, medan det 

på den andra skolan lämnades papperskopior i personalrummet för grundskolan. På den tredje skolan 

gavs missivbrevet till de pedagoger som visat sitt intresse via personlig kommunikation. Då en 

intervju blev inställd sökte vi och fann en ny intervjuperson via mail på en utav skolorna. 

Intervjuerna hade ett semistrukturerat upplägg (Denscombe, 2018) där vi förberett ett antal frågor i en 

intervjuguide (bilaga 2) med möjlighet att frångås eller ändras under samtalets gång. En pilotintervju 

genomfördes för att undersöka om frågorna var relevanta och eftersom så var fallet är denna intervju 

inkluderad i datamaterialet. Intervjuerna genomfördes en till en på intervjupersonernas arbetsplatser på 

tider som de själva föreslagit. De pågick mellan 25 och 40 minuter och spelades in för att sedan 

transkriberas. Utifrån litteraturen (Kvale & Brinkmann, 2019; Svensson, 2019) valde vi att, med några 

få undantag, transkribera hela intervjuerna. Undantagen rörde sig om ett fåtal längre passager som 

berörde områden vi bedömde inte var av intresse för studien. 

Analysprocessen startades med den diskursanalytiska ambitionen att utifrån forskningsfrågorna plocka 

isär det som studerats och sedan sätta det samman på ett nyskapande sätt (Svensson, 2019). Svensson 

(2019) menar att det samtidigt är viktigt att vara öppen för att det i empiriska material kan finnas svar 

på andra frågor än de ursprungliga. Vidare har vi även fokuserat på det som är frånvarande eller 

underförstått (Denscombe, 2018). Vi har under arbetet utgått från de steg som Svensson (2019, s. 132) 

skriver fram men i praktiken skedde de parallellt, vilket enligt författaren är vanligt. Inledningsvis 

bekantade vi oss med materialet genom att översiktsläsa för att på så sätt komma igång i 

analysprocessen och öppna upp för nyanser och motsägelser i intervjuerna. Vi skrev fortlöpande 
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kommentarer i textdokumenten när vi fick tankar kring det vi läste. Därefter följde närläsning då vi 

mening för mening gick igenom intervjuerna och färgkodade ord eller hela  meningar utifrån 

kategorier som vi upptäckte. Första intervjun läste vi tillsammans och resonerade kring kategorier och 

möjliga tolkningar. Övriga intervjuer läste och färgkodade vi enskilt och därefter jämförde och 

diskuterade vi våra resultat. Det blev tydligt att våra olika bakgrunder och erfarenheter emellanåt 

gjorde att vi uppmärksammade och tolkade vissa ordval olika, något som vi har tagit fasta på genom 

ingående diskussioner. Oftast var dock våra tolkningar samstämmiga. Flera av kategorierna som vi 

fann i texterna överlappade varandra och det var ibland svårt att skilja dem åt. Efter många 

diskussioner framträdde ändå ett antal diskurser som vi upplevde som tydligt definierade och vi 

namngav dem själva. Diskurserna exemplifieras med 55 citat som vi sedan valde ut för att genomföra 

en textanalys.  

Tillförlitlighetsfrågor 

I en intervjusituation finns flera aspekter att förhålla sig till. Det kan röra sig om risken att de som 

intervjuas vill vara till lags och svarar det som de uppfattar förväntas av dem eller att det som 

informanten säger inte alltid stämmer överens med hur hen handlar. Andra faktorer att ta hänsyn till är 

att datainsamlingen påverkas av individerna som deltar i undersökningen och i vilken kontext 

intervjuerna görs (Denscombe, 2018). En nackdel med intervjuer är risken att den som intervjuar 

påverkar den intervjuade med sina egna uppfattningar. Denna felkälla begränsas dock genom att 

intervjuaren är medveten om dilemmat (Bjørndal, 2005).  

Vi hade under intervjuerna en medvetenhet rörande risken att vi påverkade de intervjuade och vår 

ambition var att förhålla oss så neutrala som möjligt under intervjuerna. Samtidigt inser vi att när vi 

som blivande speciallärare ställer frågor finns en risk att den som intervjuas medvetet eller omedvetet 

förhåller sig till detta, vilket kan ha påverkat deras uttalanden. Gällande de övriga risker som lyfts av 

Denscombe (2018) ser vi inte dessa som potentiella problem då en diskursanalys ser både deltagarnas 

och forskarnas påverkan på studien som både oundvikliga och intressanta för studien. Vi är heller inte 

intresserade av huruvida det finns en diskrepans mellan vad intervjupersonerna säger och deras 

handlingar då attityder och det som sägs i en diskursiv förståelse alltid är relationellt konstituerade och 

därmed kan variera i olika situationer (Kvale & Brinkmann, 2019).  

Gällande ljudupptagning menar Denscombe (2018) att det har liten påverkan på intervjun under 

förutsättning att den sker med hänsyn och försiktighet. En tydlig fördel är att dokumentationen blir så 

gott som fullständig och kan kontrolleras av flera personer. En nackdel är att kontextuella faktorer och 

kommunikation som är icke-verbal missas (Denscombe, 2018). Vi har genom att spela in intervjuerna 

haft möjlighet att lyssna flera gånger och vår upplevelse är att de intervjuade inte påverkades nämnvärt 

av att bli inspelade.  Vi har dessutom gjort anteckningar i transkriptionerna i de fall där vi lagt märke 

till icke-verbal kommunikation, som exempelvis citattecken i luften. 

Reflexivitet 

Vi behöver i arbete med diskursanalys förhålla oss till att vi själva inte kan inta en roll utanför det vi 

studerar utan själva är en del av diskursen (Bolander & Fejes, 2015). Redan i definitionen av de 

problem vi empiriskt vill belysa och i våra slutsatser finns vi med som människor (Eliasson-

Lappalainen, 1995). Att vi som lärare bär med oss våra egna erfarenheter och som 

speciallärarstudenter fått  kunskap om förekomst av ableism i skolan har haft en avgörande roll för 

vårt val av syfte, frågeställningar och tidigare forskning. 
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Forskningsetiska aspekter 

Ett etiskt dilemma i arbeten som har som ambition att fånga upp försummade perspektiv är att det 

finns ett behov av att definiera grupper och positioner. Begrepp och tudelningar i exempelvis “starka” 

och “svaga” grupper är riskabla att använda då de kan bidra till att sortera människor som mer eller 

mindre värdefulla. Samtidigt är det farligt att blunda för att i relation till det samhälle vi lever i så är 

några starka och andra svaga samt att varje samhälle skapar sina egna “svaga grupper” efter skiftande 

kriterier (Eliasson-Lappalainen, 1995). Vårt sätt att kategorisera och diagnostisera har sina uppenbara 

funktioner men det innebär att vi tilldelar individer roller som är för snäva för att vi ska se hela 

människan (Eliasson-Lappalainen, 1995, Herlofson, u.å.). För att få fatt i ableism kan vi inte blunda 

för de kategoriseringar som för närvarande existerar. Vi är dock medvetna om att vi i denna studie är 

en del av diskursen som sammanfogar en ytterst heterogen elevgrupp.   

Studier som bygger på intervjuer genomsyras av moraliska och etiska frågor som rör såväl medlen 

som målet för undersökningen, framför allt på grund av att de personliga redogörelserna ska 

presenteras på en offentlig arena (Kvale & Brinkmann, 2014). Kritik mot att genomföra diskursanalys 

på intervjuer har lyfts och syftar på att den som blir intervjuad förmodligen utgår från att målet är att 

dokumentera hens känslor eller upplevelser när den som intervjuar istället är intresserad av och 

studerar hur det sägs (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna kritik bemöter vi under rubriken 

Metoddiskussion. 

Vi har utgått från både Vetenskapsrådets etiska regler för forskning (Vetenskapsrådet, 2017) och 

Kvale och Brinkmanns (2014) punkter för etiska frågor vid de sju forskningsstadierna: tematisering, 

planering, intervjusituation, utskrift, analys, verifiering och rapportering (s. 99-100). Vi har också tagit 

stöd av 16 punkter med etiska frågor att ställa i början av en intervjuundersökning (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 105). Utifrån punkterna beslutade vi att inte ge pedagogerna vare sig fingerade 

namn eller nummer då vem som har sagt vad inte är relevant i sammanhanget. Då vårt 

tillvägagångssätt att hitta intervjupersoner lett till att flera kollegor på de olika skolorna vet vilka som 

tackade ja till att bli intervjuade och för den eventualiteten att kollegor läser studien önskar vi i största 

möjliga mån värna deltagarnas anonymitet. Vid fingerade namn eller nummer finns risken att en 

kollega kan koppla ett enstaka citat till en specifik individ för att sedan få kännedom om alla citat som 

kommer från den personen. 

Resultat 

Under denna rubrik kommer valda delar av transkriptionerna att analyseras utifrån det första steget, 

textanalys, i Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 1999) där vi fokuserar 

på: 

 Modalitet: grad av instämmande 

 Objektiv modalitet: det som sägs framstår som fakta 

 Subjektiv modalitet: det som sägs är en personlig åsikt eller upplevelse 

 Intonation: talaren gör en paus/dröjande ton för att markera avstånd från uttalandet 

 Hedge: ord som “lite” eller “kanske” modererar påståendet 

 Låg affinitet: låg grad av instämmande 

 Etos: konstitution av identiteter genom språk 
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I textanalysen fokuserar vi på ordval, metaforer och grammatik. I vissa citat kommer detta att ske 

parallellt och i andra stycken koncentrerar vi oss på en av dem.  

Förklaring av tecken: 

… = paus/intonation alternativt att citatet börjar i en mening 

/.../ = delar av citatet har tagits bort 

[ ] = våra egna kommentarer för att förtydliga texten 

Som beskrivet under rubriken Forskningsetiska dilemman redogörs inte för vem som säger vad. 

Däremot anges om pedagogerna jobbar i grundskolan (förkortning gr) eller grundsärskolan 

(förkortning grs) och varje citat har numrerats. 

Så nära men så långt ifrån - marginaliseringsdiskurs 

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga om hur det märks att skolan (intervjupersonernas specifika 

arbetsplatser) har både grundsärskola och grundskola. Alla uttrycker sig positivt kring att båda 

verksamheterna finns, men i uttalandena framgår att det finns omständigheter som de önskar vore 

annorlunda. Bland pedagogerna i grundsärskolan beskrivs dessa upplevelser: 

Liksom egentligen är ju skolan… skolan är en grundskola. Så känns det ju som. Och så är vi en liten, 
liten bit. Och så var det på min förra skola också. (Citat 1, grs) 

 
Rektorn och grundskolan fick mer upp ögonen för särskolan, vi var ju liksom lite mera i skymundan då 

tyckte jag än vad man är idag för idag så får man, har man ett annat tänk att vi också finns med i skolan. 
Men inte fullt ut kan jag ju säga, att man har ju inte riktigt förståelse /.../ för att det känns som att ibland vi 
är lite “hemliga” också, alltså man vet inte riktigt vad vi gör och det är ju vårt fel också att vi inte visar oss 
utåt men så är det inte helt lätt med eleverna heller alltid att... /.../ just ledningsmässigt /.../ känns [det] som 
att vi är mer med i tänket idag mot vad vi har varit, förut. Så det går framåt ändå känner jag, att vi finns med 
i helhet mer idag som jag upplever. (Citat 2, grs) 

 

Citaten innehåller metaforer, liknelser och ordval som på olika sätt beskriver hur pedagogerna 

upplever grundsärskolan i relation till grundskolan: som underordnad och/eller marginaliserad. I citat 

1 används metaforen “en liten, liten bit” för att beskriva upplevelsen av grundsärskolans position till 

skolan i övrigt. I den första satsen finns en objektiv modalitet, med andra ord att det är ett 

konstaterande av sakernas tillstånd, men i den andra satsen är modaliteten subjektiv. I citat 1 förbinds 

tillståndet till både objekt (grundskolan) och subjekt (vi) och det finns därmed två agentskap. I 

beskrivningen av att det är grundskolan som ”är skolan” och grundsärskolan som beskrivs som ett “vi” 

så kan känslan av marginalisering läsas som en personlig upplevelse.  

I citat 2 beskriver liknelsen “liksom lite mera i skymundan” och metaforen “fick mer upp ögonen” en 

förskjutning av särskolans position som har skett under de år som pedagogen har varit verksam. Detta 

förstärks av att det idag finns “ett annat tänk att vi också finns med i skolan”. Detta till trots så 

upplever pedagogen att “man” (ledning och grundskolan) inte har riktigt förståelse för grundsärskolan. 

Pedagogen lägger en del av ansvaret för detta på personalen i grundsärskolan själva genom att säga att 

“det är ju vårt fel också att vi inte visar oss utåt” men tillägger att det inte är så enkelt att genomföra 

med tanke på den elevgrupp som de har. Elevgruppens påverkan kommer pedagogen inte in på i det 

här skedet, utan hen avbryter sig och kommer in på en annan tanke. 

En annan pedagog  i grundsärskolan uttrycker: 

Mitt första när jag kom hit, jag var fascinerad över att, sen blir man ju lite hemmablind, men jag vet att 
jag reagerade över att det var så naturligt när man var ute. Det var inte det här att man tittade på, ja vad ska 
man säga, lite avvikande beteende eller utseende utan alla bara var liksom. /.../ Alltså du frågar hur det 
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märks... men om man tänker: det blir ju en väldigt inkluderande miljö. Sen är det ju ändå kanske så att det 
är lite två världar i en värld ändå. (Citat 3, grs) 

 

Citat 3 inleds med subjektiv modalitet och beskriver något som pedagogen upplevt som positivt och 

överraskande: “att det var så naturligt när man var ute”, “alla bara var liksom”. Vad pedagogen 

registrerade var frånvaro av blickar på elever med “avvikande beteende eller utseende”, vilket i 

sammanhanget kan tolkas som elever i grundsärskolan, och att “man” underförstått är elever i 

grundskolan. Genom att pedagogen använder just ordet “avvikande” framgår att det finns en norm i 

skolvärlden som eleverna förhåller sig till. De två sista meningarna visar på en komplexitet då 

pedagogen både formulerar att det är “en väldigt inkluderande miljö” och “två världar i en värld”. 

Båda satserna har objektiv modalitet men den sista innehåller hedges i form av “kanske”, “lite” och 

“ändå” vilket kan tolkas som låg affinitet; att pedagogen ger vissa reservationer för hur pass 

instämmande hen är i påståendet.  

I kontrast till citat 3 lyfter en annan pedagog elevers uppmärksamhet på olikheter som något positivt: 

Jag hoppas att det märks för att många elever ändå är uppmärksamma på att man kan vara olika. Vi 
försöker ju att vara synliga i grundskolan. (Citat 4, grs) 

 

Citatet inleds med subjektiv modalitet. Att det inte är objektiv fakta som uttalas förstärks av att 

pedagogen inte uttalar sig om hur det märks att skolan har grundsärskola och grundskola bland sina 

verksamheter, utan en förhoppning om att det märks. Satsen innehåller även objektiv modalitet i 

påståendet att “många elever ändå är uppmärksamma på att man kan vara olika.” Citatets andra 

mening innehåller subjektiv modalitet (vi) som förstärks av “försöker”. Pedagogen använder ordet 

“synliga” vilket kan tolkas som att de annars riskerar att vara osynliga. 

När pedagogerna i grundskolan resonerar kring hur det märks att båda skolformerna finns 

framkommer även där upplevelser av att verksamheterna är åtskilda eller isolerade från varandra:  

Det märks inte särskilt mycket i vardagen… vilket är synd. Vi försöker få till mer samarbete och liksom 
större synlighet. Men vi är ute på en del raster tillsammans och när skolan har gemensamma aktiviteter, 
liksom samlingar, då är vi ju ute samtidigt liksom och möter varandra. (Citat 5, gr) 

 
 Ja… det är väl inte så mycket mer än att man möter varandra ibland, i rastsituationer och i huset när man 

förflyttar sig… Jag tycker att det är väldigt isolerat från vartannat, att man inte har så mycket att göra med 
varandra... /.../...på våra AP-träffar sitter [vi] i blandade grupper så man träffar särskolans personal där och 
kan resonera. /.../ Ja annars så tror jag inte att det märks jättemycket ärligt talat. (Citat 6, gr) 

 

I båda citatens första satser finns en objektiv modalitet, med andra ord att det är konstateranden av 

sakernas tillstånd: att det inte märks så mycket att skolorna har båda verksamheterna. I båda citaten 

kommer sedan subjektiv modalitet i form av att “jag” respektive “vi” sätts i samband med det som 

sägs. I citat 5 finns en motsägelse då den andra och tredje satsen ifrågasätter sakernas tillstånd; de 

ifrågasätter inte sakernas tillstånd som en sanning i sig men det visar på att pedagogen önskar att det 

var på ett annat sätt. Mellan dessa två meningar finns en tydlig intonation (paus) som kan tolkas som 

att intervjupersonen tycker att sanningen är besvärande och vill visa sin egen ståndpunkt i frågan. 

I båda citaten lyfts också raster som tillfällen där de två verksamheterna “möter varandra”, ordval som 

båda pedagogerna använder sig av. Det framgår inte om det syftar på elever eller personal eller både 

och. I citat 5 ges några exempel på sammanhang där eleverna möter varandra och i citat 6 ligger fokus 

på i vilka sammanhang som personal från de två verksamheterna möts.  

I dessa citat framkommer både upplevelser av att befinna sig i marginalen och reflektioner om upplevt 

avstånd mellan verksamheterna. Vi läser därför dessa citat som olika perspektiv av en 

marginaliseringsdiskurs. 
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Viktigt att vanliga barn får se olikheter - värdegrundsdiskurs och 

kategoriseringsdiskurs 

Under intervjuerna ställde vi frågan om det finns fördelar med att både grundskola och grundsärskola 

finns på de skolor där pedagogerna jobbar. Sju av pedagogerna lyfte hur det är till fördel för 

grundskolans elever att båda verksamheterna finns på respektive skolor. Pedagoger i grundskolan 

uttrycker: 

Just fördelarna tycker jag är att barnen som går i vanlig grundskola ser ju att alla inte är likadana och 
dom får ju, jag upplever ett barn som går, som, som träffar barn i särskolan får ju en större förståelse. (Citat 
7, gr) 

 
Jag tänker att fördelen för våra elever är att se att det finns alla sorters människor. (Citat 8, gr)   
 
Ja alltså jag tänker att det är ju överlag är det ju viktigt att man möter alla möjliga typer av människor, 

både i skolan och i samhället, att det inte blir så konstigt när man stöter på någon som har svårigheter /.../ 
När man blir isolerad och liksom inte är med i samhället eller verksamheten då blir det ju något konstigt 
direkt, något främmande, något man inte förstår sig på och kanske tror att det är mer komplicerat än det är. 
(Citat 9, gr) 

 
Så på det sättet tycker jag att det kan vara lite bra för på något sätt så får dom [eleverna i grundskolan] 

ju träna sig i att man faktiskt är olika. (Citat 10, gr)  
 

I citaten framgår att de ord som används för att beskriva fördelarna för grundskolans elever är att de 

“ser”, “möter”, “tränar” och genom detta får “förståelse” för att människor ”är olika”, kan ha 

“svårigheter” samt att det finns “alla sorters människor”. Samma ordval använder pedagoger 

verksamma inom grundsärskolan, som även de lyfter fördelar för grundskolans elever: 

Och jag tror det är bra för dom som går i grundskolan att se våra barn... (Citat 11, grs) 
 
Det är viktigt att dom [elever i grundskolan] ser att dom här eleverna är en av oss liksom. Dom går också 

på den här skolan, även om dom kanske dreglar eller slår sig i huvudet eller vad det än kan vara. Dom ska 
inte bara vara borta i det där hörnet av huset. Och att det är viktigt att lära känna, ja, att lära känna alla olika 
människotyper. (Citat 12, grs) 

 

I citat 12 lyfter pedagogen att det är viktigt att “lära känna” olika människotyper. Detta skiljer sig mot 

de andra citaten där uttalandena och ordvalen gällande fördelar för elever i grundskolan inte förutsätter 

någon interaktion eleverna emellan. Då sju av pedagogerna uttrycker fördelar för grundskolans elever 

så uttrycker endast tre utav dem fördelar för grundsärskolan elever:  

Dom gånger som man, som vi gör ett möte så tror jag ändå att det blir ett möte som gör att 
“särskoleeleven” om jag får uttrycka mig så, ser en annan, hur ska jag säga... ser en annan, dom ser dom 
andra barnen, i… dom kanske inte kan vara delaktiga men dom är delaktiga i det lilla… Jag tror, jag vill 
ändå tro, i det mötet som blir att man kan få nåt slags lärdom utav det. (Citat 13, grs) 

 
Och då får man kanske se dom [elever i grundskolan] som förebilder. (Citat 14, grs) 
 
Men det finns ju möjlighet att, alltså, olika perioder har vi kunnat inkludera mer i olika klasser men man 

har också samma lärare som dom andra. Det finns tillgång till speciella slöjdlärare, musikläraren använder 
vi oss av nu. (Citat 15, grs) 

 

I citat 13 använder pedagogen ordet “särskoleelev” men visar att ordvalet inte känns helt bekvämt 

genom att göra citattecken samt tillägger ”om jag får uttrycka mig så“. Ambivalens gällande ordval är 

något som återkommer i flera av intervjuerna, men aldrig då orden “vi”, “dom” eller “våra elever” 

uttalas, vilket kan tolkas som att det är en självklarhet att verksamheterna är åtskilda och som 

pedagoger eller elev tillhör du antingen den ena eller den andra sorten. 

En utav pedagogerna från grundskolan lyfter en fördel ur ett större perspektiv: 
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Det är ju en rikedom för vår verksamhet att få ha särskola och träningsskola här på /.../skolan. Det är ju 
nåt som är bra för oss. Och lokalerna är väl inte superduperbra för särskolan och träningsskolan, men vi är 
ju glada för det. Så är det. (Citat 16, grs) 

 

Av pedagogernas utsagor om hur det är bra för elever i grundskolan att se och möta olikheter för att få 

ökad förståelse för att människor är olika och att det är så vårt samhälle ser ut, ser vi vad vi har valt att 

kalla för en värdegrundsdiskurs.  

Gällande värdegrundsarbete framkommer i intervjuerna att skolorna och pedagogerna på olika sätt 

arbetar med elever i grundskolan för att lyfta och skapa förståelse för elevers olikheter. På två av 

skolorna finns det eller har det funnits en ambition och rutin att informera elever i grundskolan om 

grundsärskolans verksamhet och om funktionsnedsättningar: 

Sen tycker jag att det är viktigt att det kommer in elever från grundskolan in till våra lokaler, det är nästan 
det vi jobbar mest för. För om man tänker bort den kunskapsmässiga biten och mer på bemötande och “vad 
är särskola?”, bara ordet är ju som att det är nåt konstigt. (Citat 17, grs) 

 

En annan pedagog berättar att de tidigare träffade alla sexåringar då de började förskoleklass för att 

berätta om grundsärskolan, men att det nu runnit ut i sanden och en önskan finns att det återupptas. På 

en skola beskrivs hur elever i årskurs 4 varje år besöker grundsärskolans lokaler. Pedagogen berättar 

om bakgrunden: 

Just för att man ser ju på blickar och så där och dom törs inte fråga, men att dom fick komma hit och vi 
berättade och visade scheman och hur vi jobbar och så fick dom ställa frågor. Och jag hoppas att det blir av 
i år också för att det var jättegivande. Och så gjorde vi på min förra skola också. /.../ Då fick dom komma 
och fråga. Och många frågor som; ”kan jag bli sådan?” Jamen, alltså det finns funderingar som är... som 
man behöver bemöta. (Citat 18,gr) 

 

Även andra pedagoger berättar hur de spontant i samband med uppkomna situationer i t. ex. matsalen 

eller på skolgården pratar med elever i grundskolan: 

På något sätt får man höja barnens beredskap för att det kan hända saker som dom inte riktigt är vana 
vid. (Citat 19, gr) 

 
...då gäller det ju för oss att förklara det för barnen att dom får vara lite coola i det här.. (Citat 20, gr) 
 
...svarar man bara på deras frågor så är det ju inget konstigt. Tänker att det är viktigt att man är öppen. 

(Citat 21, grs) 

 

I citaten nämns “höja beredskap”, “förklara” och “svara på frågor” som verktyg för att skapa 

förståelse för elevers olikheter. Det tycks finnas fördelar för elever i grundskolan att se och möta 

elever i grundsärskolan som ett led i skolans värdegrundsarbete, men fördelarna för eleverna i 

grundsärskolan är inte lika framträdande. I kontrast till värdegrundsdiskursen finns en tydlig 

kategoriseringsdiskurs genom att pedagogerna skiljer verksamheterna åt i “ vi och dom” . 

Samvaro på gott och ont - inkluderingsdiskurs  

Inkludering och integrering är begrepp som är återkommande i flera av intervjuerna och det framträder 

en inkluderingsdiskurs. Pedagogerna använder ofta begreppen synonymt med varandra och under 

denna rubrik kommer vi därför att skriva inkludering/integrering. Även i de fall där inget av dessa 

begrepp används lyfts erfarenheter av inkludering/integrering och det framkommer att vissa av 

pedagogerna kan se både för- och nackdelar. Positiva erfarenheter och uppfattningar exemplifieras i 

följande citat: 
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Så vi har ju samarbete med en förskoleklass en morgon i veckan så dom kommer hit och så har vi en 
aktivitet ihop och så får dom leka ihop lite fritt. Och det är jättebra inkludering både för våra [elever] och 
för deras. (Citat 22, grs) 

 
Så eleven hade liksom sin grupp och några stycken i klassen som eleven var riktigt vän med sen tidigare 

också. Så det gick bra och alla kände eleven och accepterade och pratade gott liksom. Så att det var ingen 
någonsin någon gång… utan ja men var imponerade av att eleven var hos oss och väldigt duktig i ämnet så 
att då gick det jättebra. Så att jag tyckte att det var… för den här eleven var det inga svårigheter. Jag kan 
tänka mig att det finns andra tillfällen då det kan vara svårare, men jag har inte erfarenhet av det. (Citat 23, 
gr) 

 
Och jag tycker att det kan finnas en hjälpsamhet åt båda håll. För ibland kan ju våra elever vara speciellt 

duktiga eller ha gjort något innan så att dom kan visa, men det kan också vara att… Eller så är det en fördel 
att man har jobbat upp ett bildstöd eller förtydligande som hjälper andra i klassen, men det kan också vara 
att dom som är i grundskoleklassen kan få hjälpa och känna sig duktiga och då händer något liksom i 
relationen på andra sätt då. Så har det ju varit om man tänker på textilslöjden när dom sitter och broderar 
eller något. Då pågår det ju ett samtal och ibland funkar det ju att matcha in, men det kan också bli svårt. 
(Citat 24, grs) 

 

I citaten framgår att pedagogerna ser fördelar med inkludering både för eleverna i grundsärskolan och 

grundskolan gällande det sociala samspelet. De beskriver bl.a. att en elev i grundsärskolan var “väldigt 

duktig i ämnet så att då gick det jättebra”  och att “ibland kan ju våra elever vara speciellt duktiga”. 

Det kan tolkas som att de positiva erfarenheter som pedagogerna har av integrering/inkludering bygger 

på att lärarna i grundskolan inte behövt anpassa särskilt mycket för eleven i grundsärskolan. Även 

genom ordvalet  “matcha” i den avslutande mening i citat 24 kan det tolkas som att eleverna i 

grundsärskolan förutsätts anpassa sig. 

Pedagogerna lyfter också nackdelar och svårigheter som de upplever kan uppstå vid 

inkludering/integrering: 

Jag tror att jag oftast har upplevt att dom känner sig tryggare och presterar mer när dom inte är 
inkluderade. (Citat 25,  grs) 

 
Även om den här eleven skulle ha med sig [personal från grundsärskolan] så är det ju mera genomgångar 

som är stora och lite längre. Då kopplar ju våra elever bort ganska snart, tyvärr. (Citat 26, grs) 
 
Då kan det både bli att man kan glänsa ibland men det kan också vara att man avslöjar sina svagheter. 

Kanske mer än vad man hade tänkt sig. Men… det svåra är om man ska tänka att dom ska lära sig mest eller 
om dom ska socialiseras mest. Det är lite så kan jag tycka. (Citat 27, grs) 

 

Även i dessa citat framgår att svårigheter uppstår för att eleven förväntas anpassa sig till grundskolan 

och inte tvärtom. T. ex. att eleven ska klara av att lyssna till genomgångar som inte är anpassade 

utifrån hens behov. Men det handlar även om i vilken miljö som eleven känner sig trygg och hur detta 

påverkar prestationsförmågan. Inkludering kan ge möjligheter att stärka självförtroendet (tillfällen att 

“glänsa ibland”) men risken finns även att en elev ofrivilligt kan avslöja “sina svagheter”. Pedagoger 

från grundskolan lyfter också funderingar rörande organisering för inkludering/integrering: 

Så… det var nästan lite [för] lite kan jag tycka. För det lilla som var gjorde att vi lite glömde bort det 
ibland och det kan jag tro är en risk. (Citat 28, gr) 

 
Och förstås om det är någon som är integrerad så behöver man ju omvänd kunskap om vad krävs det i 

ett klassrum och hur kan man förbereda för att min elev ska hantera den situationen när han eller hon 
kommer. (Citat 29, gr) 

 
Jag tänker om barn mår gott av att komma in i grundskolan då tycker jag att det är en bra möjlighet att 

man kan göra, men att det ändå måste göras på ett bra sätt så att man känner att… så att alla känner att det 
blir bra. /.../ Jag tänker att eleven är väldigt viktig där. Att man är säker på att det blir bra. En del elever är 
ju duktiga på att uttrycka vad dom tänker och känner och andra mera gör som dom tror att dom ska göra. 
Det där kan väl vara lite svårt för en del som inte kan sätta ord riktigt på vad dom känner. Det är ju svårt att 



25 

 

veta vad som är bäst i dom lägena. Men jag tycker att man får väl chansa lite granna och ser man att det 
verkar gott och att det finns samspel och att eleven lär sig, då är det bra att man kan komma in. (Citat 30, 
gr) 

 

Citaten visar på olika perspektiv. Citat 28 lyfter hur omfattningen av inkludering/integrering kan 

påverka utfallet; sker det för sällan eller sporadiskt finns risken att det glöms bort. I citat 29 framträder 

ett annat perspektiv där det handlar om att pedagogen från grundsärskolan behöver kunskap om vad 

som sker i undervisningen i grundskolan för att förbereda sin elev vid integrering. Ordvalen “kunskap 

om vad krävs det i ett klassrum” kan tolkas som en föreställning att klassrumsundervisning skiljer sig 

mycket mellan grundskolan och grundsärskolan. I citat 30 finns ett uttalat individperspektiv men även 

uttrycket “komma in” i grundskolan, vilket positionerar grundsärskolan som en verksamhet som 

befinner sig utanför.  

Två pedagoger i grundskolan lyfter utifrån sina erfarenheter av inkluderade/integrerade elever: 

Jag tyckte kanske att det var lite svårt för att man är ju… /.../ Svårt att känna att man var effektiv för den 
eleven. Inte svårt rent praktiskt utan mer ”Räcker det här som jag ska göra nu?”. Och det kändes det inte 
riktigt som att det gjorde. (Citat 31, gr) 

 
 Då skulle det ju behöva vara så att det finns personal från grundsärskolan som skulle hjälpa till med den 

planeringen. Jag har inget emot att ha eleverna i klassrummet, det skulle inte göra någonting, men att det 
finns någon som ser den planeringen och vad som är rimlig nivå som är lagom för eleven. Så är det ju, för 
det är ju den kompetensen som inte jag har. (Citat 32, gr) 

 

I citaten används “svårt”,“ rimlig nivå” och “lagom för eleven” för att beskriva vilka funderingar de 

haft i samband med att de ansvarat för planering och genomförande av undervisning för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. I båda citatet ges uttryck för en känsla av otillräcklighet gällande 

anpassningar och i citat 32 förtydligas det genom att pedagogen upplever sig sakna “den 

kompetensen”. 

“Gemensamma” aktiviteter - kategoriseringsdiskurs och 

marginaliseringsdiskurs 

I samtliga intervjuer har vi ställt frågan om det förekommer samarbete och gemensamma aktiviteter 

för elever i grundsärskolan och grundskolan. Flera pedagoger nämner friluftsdagar och samlingar av 

olika slag som tillfällen då detta sker. Samtidigt framkommer att det ur olika synvinklar finns flera 

omständigheter som påverkar; det finns en kategoriseringsdiskurs genom ett tydligt “vi” och “dom” 

och erfarenheter av att bli bortglömda - en marginaliseringsdiskurs. 

Vi har ju inte så stor träningssärskola och dom är inte alltid med på det vi gör för att dom inte riktigt kan 
vara [med] på samma villkor, men man försöker ju i alla fall från träningssärskolan att dom ska vara med 
när det går. Så jag upplever att man tänker att dom ska försöka vara med, fast dom blir ju inte riktigt med 
för att dom inte riktigt kan göra dom saker… det är lite svårt att anpassa på det sättet för alla. (Citat 33, gr) 

 

I citatet är gruppen som kategoriseras som “dom” elever som går i skolans träningsskoleklass (elever 

som läser ämnesområden) och där “vi” är en kategorisering av grundskolan. Det framgår att det i detta 

exempel är grundskolans personal som planerar för och gör saker/aktiviteter utifrån grundskolans 

perspektiv och som eleverna som går i den specifika klassen “inte riktigt kan vara [med] på samma 

villkor”. I citatet används “man” vid två olika tillfällen; en gång för att härleda till grundsärskolans 

personal och en gång för att härleda till grundskolans personal. Båda meningarna kan ses som uttryck 

för objektiv modalitet. Att “man tänker att dom ska försöka vara med” tyder på att det inte är en 

självklarhet att detta går och att det räcker med att försöka. Planeringen görs av grundskolans personal 

men de som ansvarar för att deltagande sker är träningsskolans personal. 

Även en pedagog i grundsärskolan resonerar kring gemensamma aktiviteter: 
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Men det är ju att vi blir bortglömda ibland av ledningen och så. Det är ju när det är så här allmänna 
aktiviteter för hela skolan som liksom dom tänker inte på att vi kanske har svårt att hänga med på det. Och 
ja, då får vi påminna dom. Så det tycker jag nog har blivit bättre bara under dom år jag jobbat här nu. (Citat 
34, grs) 

 

Den första meningen är i aktiv form och i det här fallet är agenten uttalad - ledningen. Den tredje 

meningen består av ett tydligt eget agentskap där det är “vi” som agerar genom att påminna “dom”. 

Beskrivningen “vi blir bortglömda ibland” kan ses som ett etos (konstitution av identiteter genom 

språk) då upplevelsen kan tänkas påverka identiteten som pedagog inom grundsärskolan; en identitet 

som i detta sammanhang innefattar att tillhöra en marginaliserad verksamhet. Det finns ett tydligt “vi” 

i relation till ett outtalat “dom” - ledningen. Pedagogen tycker att det “nog har blivit bättre bara under 

dom år jag har jobbat här nu”. Låg affinitet i form av “nog” får sättas i relation till att meningen i 

övrigt kan ses som ett uttryck för att påminnelserna har gett resultat.  

Grundskolan som måttstock - normalitetsdiskurs 

I intervjuerna framgår av ordval från pedagoger både grundsärskola och grundskola att grundskolan är 

huvudfåran och en normalitetsdiskurs framträder, vilket följande citat kan exemplifiera: 

Och att det är andra saker som tar tid i en... ja en normal klass då om man ska säga. (Citat 35, grs) 
 
Vi har haft mycket samarbeten genom åren att vi har delat in oss… /.../...då en grupp har varit i våra 

lokaler och två grupper varit i grundskolans lokaler men att vi då blandat elever både från särskola och 
grundskola. Och få se att det är ju inget konstigt här inne, vi jobbar i vanliga klassrum och med vanliga 
skolböcker. (Citat 36, grs) 

 

I citat 35 används ordet “normal” vilket skapar en identitet, etos, både hos elever som går i 

grundskolan (de normala) och de som går i grundsärskolan (de onormala/avvikande). I citatet finns 

också en intonation, paus, innan ordet används vilket kan tolkas som att ordvalet inte känns bekvämt. 

Citat 36 avslutas med ett uttalande om vikten av att visa för eleverna i grundskolan att i 

grundsärskolan finns “vanliga “ klassrum och skolböcker. Andra pedagoger använder uttryck som 

leder tankarna till att skolformerna finns på någon form av skala: 

En elev som har börjat och läst vanlig grundskola som har backat, som läser ämnesområden då. (Citat 
37, grs) 

 
 ...lite högre krav i grundskolan att barnen faktiskt ska jobba på successivt och lära sig så mycket som 

möjligt liksom. (Citat 38, grs) 
 
...självklart ska du kunna läsa efter en högre kursplan… (Citat 39, grs) 
 

I citaten återfinns orden “vanlig grundskola”, “högre” och “backa”.  Formuleringen “vanlig 

grundskola” kan tolkas som att elever i grundsärskolan därmed går i den ovanliga skolan och övriga 

ordval anger lägesförhållanden eller positioner. Detta kan i sin tur förstås som att grundsärskolan 

befinner sig på en lägre nivå än grundskolan genom att kraven är högre i grundskolan och att eleverna 

backar in i eller skrivs ner när de byter skolform. Liknande ordval och positioneringar finns i nästa 

citat men där är det skillnader mellan grundsärskolans ämnen och ämnesområden som berörs: 

...elever som är “felinskrivna” om jag får säga så /.../...en elev som står kvar på ämnen men hen klarar 
[det] absolut inte /.../ ...är fortfarande inte nerskriven men hen har ju läst efter ämnesområden hela tiden… 
(Citat 40, grs) 
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Ju äldre desto svårare- kategoriseringsdiskurs 

Tre av pedagogerna, alla inom grundsärskolan, lyfter hur risken för stigmatisering ökar med åldern. 

Ett av exemplen rör fritidshemmet: 

Ja, ofta börjar dom på vanliga frita, men sen efter några år så märker man att det blir svårare och svårare 
och hitta kontakter där. (Citat 41, grs) 

 

Nedan beskrivs hur elever som skrivs över från grundskolan till grundsärskolan ofta kommer till 

grundsärskolan i mellanstadiet:  

...känns det som att dom kommer lite senare. Det är ju kanske i tvåan eller trean som det är tydligt: ”Nej, 
det blir nog en annan skolform”. (Citat 42, grs) 

 
Det är lite svåra frågor. Så fort du kommer upp på mellanstadiet i grundskolan så är det… jag upplever 

att det är svårt för våra elever att hänga med i det sociala. /.../… det är mer relationssnack och lekar och det 
är blickar och ett spel med kroppar som är svårt att hänga med. Det blir lätt att våra elever, jamen drar sig 
undan och kryper ihop lite eller mera tittar och kanske… ja, undrar eller får många frågor om att det är en 
jargong eller ett språk eller ”Hur kunde dom säga så till läraren?”. De har farit illa av att andra också beter 
sig på ett sätt som kanske inte… (Citat 43, grs) 

 
Rent socialt så tror jag att det kan vara svårt när man kommer upp i mellanstadieåldern för det blir så 

mycket sociala koder och sådana bitar i grundskolan, så de hänger inte med i det tempot och då blir det 
mycket missförstånd och då blir det lätt att man hamnar utanför och det är ju inte bra för någons självkänsla. 
Kunskapsmässigt är det alltid lättare tänker jag att individanpassa än i det sociala samspelet. (Citat 44, grs) 

 

I citaten finns en samstämmighet gällande att det är enklare för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att gå i en grundskoleklass ju yngre de är, men att det efter några år uppstår 

svårigheter och då det blir “tydligt” att eleverna hör hemma i en annan skolform. Pedagogerna nämner 

i första hand att det är i det sociala samspelet som det blir “svårt” och “svårare och svårare”. En av 

pedagogerna menar att det är enklare att anpassa undervisningen jämfört med den sociala delen. I 

citaten finns en omtanke för individens välmående och vikten av att få vara en del av ett sammanhang 

och lyckas socialt. Även här ser vi en kategoriseringsdiskurs då pedagogerna upplever tydliga 

skillnader mellan elevernas sociala förmågor och hur dessa påverkar deras möjlighet till deltagande. 

I citatet nedan svarar en av pedagogerna på frågan om hen utifrån sina erfarenheter tror att det skulle 

vara möjligt för fler elever att gå kvar i grundskolan och läsa utifrån grundsärskolans kursplan om 

förutsättningarna såg annorlunda ut i grundskolan:  

Det beror ju lite på hur stora svårigheter man har såklart. Sen om en skola är, jobbar väldigt medvetet då 
till exempel är NPF-anpassad. /.../ Om man har mycket av den här tydligheten då kanske man kan gå kvar 
längre [i grundskolan] men sen är det också för vems skull? Vad är bäst? Det där är ju: vad är hönan och 
vad är ägget? (Citat 45, grs) 

 

Pedagogen lyfter frågan om för vems skull som det är önskvärt för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning att gå i grundskoleklass. Vilket för oss vidare till pedagogernas tankar kring 

fördelar med att elever med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i grundsärskolan. 

Fördelar med grundsärskolan som egen skolform - diagnosdiskurs 

I intervjuerna framkommer från flera pedagoger att de ser fördelar med grundsärskolan som egen 

skolform för elevernas utveckling: 

Jag tror att de flesta barn mår bra av att gå i den skolformen som är meningen för dom, eller om man 
säger så. (Citat 46, grs) 

 
Just nu är det här för många barn en möjlighet. Vi har flera elever som har gått ganska länge i vanlig 

grundskola eller grundskoleklass liksom. Det är ju flera som har kommit till mig “Det är ju himmelriket här” 
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och “Jag har fått vänner”./.../ Det är en fin tanke att alla är välkomna och alla ska vara inkluderade, men... 
jag tror inte det är lätt. (Citat 47, grs) 

 

I citat 46 ges uttryck för förgivettaganden gällande att elever med intellektuell funktionsnedsättning 

bör gå i grundsärskolan genom att skolformen “är meningen för dom”. Citatet inleds dock med “tror” 

och avslutas med en hedge “om man säger så”, vilket kan tyda på att pedagogen vill moderera det som 

sägs. Citat 47 belyser att pedagogen ser det som en förmån för elever att mottas i grundsärskolan och 

problematiserar inkluderingstanken. Även följande citat lyfter erfarenheter och uppfattningar av att det 

kan bli problematiskt för elever med intellektuell funktionsnedsättning att gå i grundskolan deras 

behov inte kan tillgodoses där: 

Ja, vi har ett fåtal elever som börjar hos oss direkt i 1:an, de flesta kommer ju under mellanstadiet och då 
är det ju oftast så att de inte kunde vara kvar i klass utan att de har en egen resurs, det har till och med varit 
så att en elev haft två vuxna och liksom gått till biblioteket och suttit ensamma, att dom säger “den kan inte 
vara i grupp” “den är utåtagerande” och sådär och sen så kommer dom hit och här är dom ju i grupp hela 
tiden. Det är jättehäftigt men det funderar man ofta på vad det står för, i och för sig har vi en tillrättalagd 
miljö, vi är tydliga, och det finns… tror att vi som vuxna är väldigt tydliga med vad vi förväntar oss. (Citat 
48, grs) 

 
För dom flesta elever vars föräldrar väljer att dom ska gå kvar i grundskolan utvecklas inte lika mycket 

som om dom går i grundsärskolans skolform, tycker inte jag. (Citat 49, grs) 
 

I dessa citat framträder en diagnosdiskurs i och med att det är den diagnostiserade intellektuella 

funktionsnedsättningen som visar och även bekräftar lärarnas uppfattning om vilken skolform som 

passar bäst för individen. I citat 48 finns dock funderingar kring varför det uppstår problem i den ena 

skolformen som tycks upphöra i den andra. 

“Varför misslyckas liksom?”- läroplansdiskurs 

En läroplansdiskurs framträder då pedagoger från både grundskolan och grundsärskolan resonerar 

kring hur de olika kursplanerna och betygssystemen påverkar vilka kursplaner som elever med 

intellektuell funktionsnedsättning ska läsa utifrån samt vilka dilemman som kan uppstå:  

...alltså att det [inte] blir ett högt betyg i grundskolan i något ämne då är det nästan snällare att vara i topp 
i särskolan. (Citat 50, gr) 

 
“Varför misslyckas liksom?” kan jag tycka. Det är väl bättre att lyckas på det som är möjligt (Citat 51, 

gr) 

 

I citaten används “snällare” och “varför misslyckas” vilket kan tolkas som att pedagogerna vill 

beskydda elever i grundsärskolan från besvikelser. En pedagog i grundsärskolan ger uttryck för att 

senaste läroplanen för grundsärskolan inneburit en förändring: 

...det är mer som skola… /.../ ...jag tycker det är mer skoltänk idag än vad det har varit, även för barn på 
tidig nivå. (Citat 52, grs) 

 

Pedagogerna i grundskolan beskriver hur de olika kursplanerna och betygssystemet mellan 

grundsärskolan och grundskolan begränsar och påverkar möjligheten för elever att gå kvar i 

grundskolan eller samarbeten mellan verksamheterna: 

F är ju helt vansinnigt. Och man skulle ha en helt annan chans att jobba med barnen utifrån, ja men deras 
egen progression som det så vackert heter, när man inte har det här. (Citat 53, gr) 

 
Vi har lite högre krav i grundskolan /…/...det är ganska styrt ändå och det är rätt mycket innehåll. Så 

att… den delen kan jag tycka att man förstår lite olika säkert... och det är säkert åt båda håll tänker jag 
faktiskt, men då kan tänka att det är inte så lätt att göra så här på grundskolan. Det är inte bara att liksom. 
(Citat 54, gr) 
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...alltså man sitter i väldigt olika verkligheter och sedan Lgr 11 kom där det är så mycket mer styrt och 
mer betygsmässigt kan jag uppleva att vi har hamnat, att det är svårare lite på det sättet att göra liksom 
projekt för det har vi inom grundskolan inte riktigt tid till. Alltså så. För i den bästa av världar så skulle det 
vara jättecoolt att göra massa roliga projekt och det är klart att man skulle lära sig massor av det men hur 
jag ska bedöma det i just historia eller hur jag ska bedöma det i matematik eller vad jag nu har, det blir inte 
så enkelt och det har ju, det är ju mer att saker har förändrats för grundskolan, att det är så mycket mer 
bedömningsmässigt. Det gör ju att det är lite svårare att göra bra och häftiga samarbeten, kan jag uppleva. 
Och det är tråkigare kanske. (Citat 55, gr) 

 

I citat 53 framgår att pedagogen anser att betygssystemet  i grundskolan försvårar arbetet gällande 

möjligheter att utgå från elevens egen progression och i citat 54 använder pedagogen ord som  “högre 

krav” och “mycket innehåll” som begränsande faktorer för samarbete mellan grundskola och 

grundsärskola och att förståelsen för varandras verksamheter ibland saknas. I citat 55 blir det tydligt 

att pedagogen upplever att det genom Lgr 11 har blivit “mer styrt” och att bedömning är en större del 

av arbetet som pedagog, vilket lett till att det blivit svårare att samarbeta med grundsärskolan. 

Diskussion 

Studiens syfte är att genom åtta pedagogers utsagor gällande sina erfarenheter av att arbeta på skolor 

med grundsärskola och grundskola belysa några av de diskurser som pedagogerna rör sig inom och 

utifrån dessa lyfta ableism i en svensk skolkontext. I arbetet med textanalysen, den första dimensionen 

i Faircloughs kritiska diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 1999) har sju diskurser 

framkommit: diagnos-, normalitets-, läroplans-, marginaliserings-, inkluderings-, kategoriserings- och 

värdegrundsdiskurs. Gällande den andra dimensionen, diskursiv praktik, ser vi att det i intervjuerna 

finns en hög grad av samstämmighet genom att pedagogerna lyfter liknande tankar och resonemang. 

Samtliga diskurser har låg interdiskursivitet, dvs. de bygger i stor utsträckning på rådande diskurser 

och det i samhället förgivettagna rörande elever med intellektuell funktionsnedsättning och hur 

undervisningen organiseras.   

Vi kommer i diskussionen att kartlägga det nät av diskurser som framkommit i intervjuerna genom att 

beskriva den diskursordning som pedagogerna befinner sig inom. Likt Lyons (2013) kan vi se att 

pedagogerna delvis befinner sig inom diskursiva motsättningar men de är inte lika framträdande här 

som i Lyons studie. Vi ser att diagnosdiskursen och läroplansdiskursen är stabila då de delar samma 

självklarhet att undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning bör organiseras i en 

särskild skolform. Detsamma gäller normalitetsdiskursen och inkluderingsdiskursen som delar samma 

självklarhet att det är enklare att inkludera ju yngre eleven är. Värdegrundsdiskursen och 

kategoriseringsdiskursen däremot strider om att ge olika innehåll åt de möten som sker eleverna 

emellan och är därmed instabila. Detsamma gäller kategoriseringsdiskursen i relation till 

marginaliseringsdiskursen, men trots att de är instabila så finns en växelverkan dem emellan.   

Insatta i ett bredare socialt sammanhang indikerar texterna/citaten tillsammans att det råder en 

motsägelsefull och komplex situation i skolan där upplevelser av att befinna sig i marginalen 

samspelar med upplevelser av fördelar med en särskild skolform. Utöver detta framkommer det i 

citaten delade uppfattningar om och erfarenheter av inkludering. Det framträder dock inga krafter som 

arbetar mot varandra utan tvärtom finns det i många fall samstämmighet. Ur ett ableistiskt perspektiv 

kan vi se att den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen genom att den i låg grad 

ifrågasätts. 
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Hur diagnos-, normalitets- och läroplansdiskurserna samverkar med 

varandra 

Till skillnad från resultaten i Ashbys (2010) studie där anpassningar och utformning av undervisning 

utifrån elevers funktionsnedsättning är minimal och där det finns en idé om att inte “låtsas om” 

olikheter, så framgår i vårt resultat en tydlig diagnosdiskurs. Denna innebär att elevers diagnoser är 

viktiga för organisering av undervisningen. Det är en logisk konsekvens av att det i Sverige finns en 

särskild skolform för elever med intellektuell funktionsnedsättning där det krävs en fyrpartsutredning 

för att en elev ska kunna läsa utifrån grundsärskolans läroplan. I resultatet framgår ett förgivettagande 

där flera pedagoger ger uttryck för att diagnosen både visar och bekräftar deras uppfattning om vilken 

skolform som passar bäst för individen. I ett större sammanhang kan vi se att diagnosen leder till 

ökade resurser och andra möjligheter att individanpassa undervisningen och den pedagogiska miljön 

för att möta varje elev utifrån hens unika förutsättningar. Samtidigt så blir diagnostisering 

ofrånkomligt en del i ett särskiljande där individer också tillskrivs egenskaper, behov eller bristande 

förmågor på grund av sin diagnos. I de fall där en elev har börjat sin skolgång i grundskolan innebär 

diagnosen intellektuell funktionsnedsättning samt ett mottagande i grundsärskolan ofta också att 

ansvaret för elevens utbildning förflyttas till andra pedagoger. Dessa förväntas numer i många fall 

även ha specialkompetens via påbyggnadsutbildning till speciallärare med specialisering mot 

intellektuell funktionsnedsättning. Detta kan ses som problematiskt om vi utgår från de ableistiska 

narrativ som Bacon och Lalvani (2019) uppmärksammar som beskriver funktionsnedsättningar som 

något som bör “fixas” till och som de menar delvis beror på specialundervisningens starka förankring i 

en medicinsk kontext.  

Den diagnosdiskurs som framkommer i analysen kopplar vi samman med den starka diagnoskultur 

som vi upplever råder i Sverige när vi talar om vad som är normalt eller avvikande gällande barns 

utveckling och lärande. Denna diagnoskultur är i sin tur starkt kopplad till bl.a. DSM-5. Med andra ord 

framträder det här hur texterna (intervjuerna) intertextuellt bygger på andra texter (som DSM-5).  

Diagnosdiskursen hör tätt ihop med vad vi valt att benämna som normalitetsdiskurs då de är beroende 

av varandra; vi kan inte ta fram diagnoskriterier utan att först ha fastställt vad som är normal eller 

typisk utveckling/tillstånd. Med tanke på att mottagande i grundsärskolan kräver att en elev har 

diagnosen intellektuell funktionsnedsättning så är även den läroplansdiskurs som framkommer i 

materialet direkt kopplad till och beroende av denna diagnosdiskurs.  

Som resultatet visar väcker elever som befinner sig på gränsen i vissa ämneskunskaper funderingar 

hos pedagogerna; bör skolan uppmuntra till att läsa utifrån grundskolans kursplan även om eleven då 

riskerar att “bara” få ett E eller efter grundsärskolans kursplan där eleven har möjlighet att få ett högre 

betyg? Detta kan tolkas som ett värnande om elevernas välmående och självkänsla men även ses som 

en beskyddande inställning där pedagoger får makt att definiera vad som är bäst för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att lyfta ett ableistiskt perspektiv i skolan med tanke 

på just den maktposition som pedagoger befinner sig i gällande definiering av elevers behov. I en 

social praktik kan vi se hur skolans definieringar (som i sin tur är beroende av styrdokument) av vad 

som är efterfrågad kunskap påverkar individers framtid. 

Läroplansdiskursen har förändrats genom åren i och med Lsär 11(Skolverket, 2018a) då det skedde en 

förskjutning från fokus på omsorg till kunskapsfokus för elever som befinner sig på en tidig kognitiv 

utvecklingsnivå. En av pedagogerna uttrycker att “det är mer som skola” i och med den senaste 

läroplanen (Citat 52, grs). Men vad är det som ses som skola och vilken skola är det som uttalandet 

syftar på? Om vi ser på det omsorgsfokus som tidigare dominerat undervisning för elever som läser 

ämnesområden (träningsskola) ur ett ableistiskt perspektiv så förutsatte det att individer med grav till 

måttlig intellektuell funktionsnedsättning inte hade förmåga att lära sig ämneskunskap. Skolan skulle 
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exempelvis fokusera på områden som ”att lära känna sin kropp och dess rörelseförmåga” och ”att 

använda färdigheter och känna till regler som gör det lättare att fungera i vardagslivet” (Skolverket, 

2006). Men den förskjutning som har skett mot ett kunskapsfokus i och med Lsär11(Skolverket, 

2018a) kan även det ses ur ett ableistiskt perspektiv; det eftersträvansvärda är att tillägna sig 

ämneskunskaper, utveckla förmågor och fostras i förståelse för sin omvärld, med elever med typisk 

utveckling som måttstock. Denna strävan efter att göra hela grundsärskolan så likvärdig grundskolan 

som möjligt har lett till att det finns stor diskrepans mellan vad alla elever förväntas kunna när de 

lämnar grundsärskolan och vad en del individer har förutsättningar att tillgodogöra sig gällande denna 

kunskap och förmågor. Ett sätt att se på detta är att det genom införandet av fler och högre ställda mål 

i grundsärskolans kursplaner finns en ambition att normalisera eller åtgärda det som ses som svagheter 

i samhället, nämligen att inte vara produktiv eller anställningsbar. Det finns dock en paradox då betyg 

från grundsärskolan i sig skapar begränsningar gällande vilken skolform och utbildningar som 

möjliggörs i framtiden, vilket i sin tur ger konsekvenser för arbetslivet.  

I läroplansdiskursen finns dessutom även en tydlig distinktion inom grundsärskolan i och med att både 

tidigare och nuvarande läroplaner skriver fram två skilda verksamheter med tydliga skillnader mellan 

ämnen och ämnesområden (grundsärskola och träningsskola). I citat 40 ser vi ett exempel på tanken att 

elever kan röra sig “upp” eller “ner”, inte bara mellan grundskola och grundsärskola utan även mellan 

ämnen och ämnesområden inom grundsärskolan. I det sammanhanget är det ämnen som befinner sig i 

en högre position än ämnesområden. Vi kan med andra ord se tydliga spår av den uppdelningen av 

individer som gjordes på sinnesslöanstalterna (Berthén, 2007) även i dagens grundsärskola. 

Vi ser att det har uppstått en motsägelsefull situation där grundsärskolan å ena sida ska vara mer lik 

den “vanliga” skolan och å andra sidan återigen har blivit skild från grundskolan i och med den egna 

läroplanen från år 2011. Trots revidering av timplanerna år 2018 finns fortfarande stora skillnader 

inom vissa ämnen. Elever inom grundsärskolan som läser ämnen förväntas med andra ord fortfarande 

vara i större behov av att utveckla förmågor inom hem- och konsumentkunskap än inom svenska och 

engelska. Det kan tolkas som att de tankar som funnits genom historien gällande bildbarhet för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning fortfarande lever kvar i form av lågt ställda förväntningar från 

beslutsfattare och samhället som helhet samtidigt som dagens målstyrda grundskola är normen att 

sträva efter.  

I vårt resultat framgår att grundskolans pedagoger upplever att grundsärskolans och grundskolans 

olika kursplaner och betygssystem påverkar möjligheten att samarbeta och att inkludera elever från 

grundsärskolan. Som förklaring anges de högre kraven och upplevelsen att det måste finnas möjlighet 

att få bedömningsunderlag till kommande betygssättning. Innan Lgr 11 (Skolverket, 2011) fanns det 

inte betyg för årskurs 6 och denna förändring har uppenbarligen påverkat möjligheten att samarbeta 

med grundsärskolan i olika former av projekt, trots att viljan finns. 

En annan aspekt av hur  diagnos-, normalitets- och läroplansdiskurserna samspelar framgår i 

pedagogernas utsagor om hur svårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning att gå 

tillsammans med jämnåriga i grundskolan växer ju äldre eleverna blir. Det stämmer väl överens med 

elevernas erfarenheter och lärarnas utsagor i studierna av Salmons (2013) och Matsons (2017). En av 

pedagogerna i grundsärskolan beskriver hur det är just det sociala som blir problematiskt: 

“Kunskapsmässigt är det alltid lättare tänker jag att individanpassa än i det sociala samspelet.” (Citat 

44, grs). Om vi ser på dessa erfarenheter och uppfattningar ur ett ableistiskt perspektiv blir det viktigt 

att problematisera vilka normer och diskurser som vi rör oss inom och hur de bidrar till detta. Inte 

minst när det rör sig om elever som kunskapsmässigt genom anpassningar bedöms kunna gå i 

grundskolan. Detta blir särskilt viktigt i relation till Salmons (2013) studie där de intervjuade vittnar 

om att ha gått från att känna sig socialt och akademiskt inkluderade till att med åren känna sig 
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avvisade av klasskamraterna. Och hur detta tvingade dem att välja mellan att förbli socialt isolerade 

eller finna vänskap hos andra som var marginaliserade. En reflektion är att det krävs att 

lärare/pedagoger uppmärksammar och ifrågasätter normalitetsdiskursen och samarbetar för att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning inte ska fortsätta att framstå som avvikande från normen pga. 

att de exempelvis har svårigheter att förstå olika sociala samspel. Som Ashby (2010) föreslår kan 

aktivt arbete för att stötta eleven i samspelet och arbete på gruppnivå för öppenhet och förståelse för 

alla elevers olikheter ge elever med funktionsnedsättning andra möjligheter att vara en del av den 

sociala gemenskapen och motverka stigmatisering. 

Värdegrunds-, kategoriserings- och marginaliseringsdiskurs 

I texterna framkommer en värdegrundsdiskurs och en kategoriseringsdiskurs som i vissa avseenden 

motsäger varandra. Värdegrundsdiskursen kan vi koppla till läroplanernas gemensamma värdegrund i 

kapitlet Normer och värden (Skolverket, 2011; Skolverket, 2108) och den blir tydlig genom att både 

grundsärskolans och grundskolans pedagoger menar att de upplever att det är positivt att båda 

skolformerna finns på skolan. Flera lyfter att en fördel är att eleverna i grundskolan möter och ser 

eleverna i grundsärskolan i olika sammanhang, vilket pedagogerna ser leder till en ökad förståelse för 

människors olikheter. Samtidigt framträder kategoriseringsdiskursen genom att pedagogerna både i 

grundsärskolan och i grundskolan beskriver att eleverna ofta vistas sida vid sida utan någon egentlig 

interaktion och det förstärks av att pedagogerna  pratar om “vi” och “dom” samt benämner eleverna 

som “våra” och “deras”. Att elever enbart möter och ser varandra menar Storey (2007) är otillräckligt 

för att negativa attityder gällande elever med funktionsnedsättning ska förändras. För att det ska ske 

krävs medvetenhet och aktiviteter från lärare för att uppmärksamma ableism och motverka 

diskriminering.  

Ashby (2010) menar att skolan måste arbeta för större öppenhet gällande mångfald där det tydligt 

framgår att elever har olika behov och kan lära av varandra. I sin studie fann hon att lärare ofta ville 

tona ner olikheter och hellre fokuserade på likheter och att frågor som uppstod gällande olikheter inte 

togs om hand på ett öppet sätt. Även Bacon och Lalvani (2019) menar att en viktig del i att motverka 

ableism är att olikheter och förekomsten av ableism uppmärksammas och benämns av lärare i 

klassrummet. I linje med Ashbys (2010) och Bacon & Lalvanis (2019) uppfattning så beskriver flera 

av pedagoger i vår studie att de anser att det är viktigt att bemöta och besvara frågor från grundskolans 

elever och de beskriver hur detta sker i både planerade och spontana sammanhang. 

En marginaliseringsdiskurs framkommer i texterna genom att pedagogerna i grundsärskolan beskriver 

att de upplever att det är grundskolan som är den dominerande verksamheten och att grundsärskolan är 

lite hemlig och i skymundan. Pedagogerna i grundskolan uttrycker å sin sida att det inte märks så 

mycket i vardagen att grundsärskolan finns förutom att de ser barnen på raster eller i matsalen. Denna 

upplevelse bekräftas av Frithiof (2007) som beskriver hur grundsärskolan existerar bredvid 

normalskolan och att det blir tydligt i ett historiskt perspektiv att de som avviker från normen 

marginaliseras både i skolan och övriga samhället. Hon menar dock att det inte är förekomsten av 

grundsärskolan i sig som är grundproblematiken utan det att personer med olika former av diagnoser 

värderas lägre i samhället och att vi tänker i termer av ”vi och dom”. I vårt resultat framkommer detta 

tankesätt där en tydlig uppdelning mellan verksamheterna synliggörs och genom pedagogernas ordval 

framgår att grundskolan refereras till som den ” vanliga” skolan där de “vanliga” eleverna går. Ur ett 

ableistiskt perspektiv är det angeläget att personal i skolan är medvetna om att människor med 

diagnoser värderas lägre i samhället. För precis som Salmons (2013) studie visar leder låg status och 

etiketter till stigmatisering och diskriminering och att synsätt som inte utmanas vidmakthålls.  
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Marginaliseringsdiskursen kan också skönjas i andra ord som pedagogerna använder. En pedagog i 

grundsärskolan beskriver hur de jobbar för att vara “synliga” (Citat 4, grs), vilket kan tolkas som att de 

annars skulle vara osynliga. Marginaliserade grupper får ofta föra en kamp för  att göra sin röst hörd 

och för att vara synliga i samhället, eller som i det här fallet i (grund)skolan. För pedagogerna i 

grundskolan är frågan om synlighet en icke-fråga genom att grundskolan aldrig riskerar att inte 

uppmärksammas. Grundskolans pedagoger behöver därför inte fundera kring hur de ska jobba för att 

eleverna och de själva ska vara mer synliga på skolan. 

Marginaliseringsdiskursen är nära förbunden med kategoriseringsdiskursen då den förra är en följd av 

den senare. Komplext nog så finns det även en växelverkan dem emellan då kategoriseringsdiskursen 

inte enbart särskiljer grupperna från varandra utan även förenar dem som tillhör respektive grupp. 

Inkluderingsdiskurs  

I texterna framkommer en inkluderingsdiskurs där pedagogerna lyfter både för- och nackdelar med 

inkludering/integrering. Flera av dem menar att det är en fördel både för elever i grundsärskolan och i 

grundskolan att samarbeta i klassrummet. Ett ableistiskt perspektiv kan skönjas i pedagogernas utsagor 

då det går att tolka dessa som att eleverna i grundsärskolan vid en inkludering/integrering förutsätts 

anpassa sig efter den undervisning som bedrivs i grundskolan och inte tvärtom. Bland annat beskrivs 

att det kan vara problematiskt för elever i grundsärskolan att inkludera i lektioner i grundskolan 

eftersom det innebär långa genomgångar. Det kan sättas i relation till Ashby (2010) som i sin 

forskning fann att det fanns en idé om att eleverna skulle prestera på samma sätt som övriga i klassen 

och om det inte fungerade lämnades de till att inte delta på annat sätt än genom att de befann sig i 

samma klassrum. Även Frithiof (2007) menar att lärare i grundskolan ofta tänker bort eleverna i 

grundsärskolan då de är inkluderade och att synen kring hur och när elever lär har blivit snävare. Hon 

lyfter att det  är vanligt att lärare i grundskolan uttrycker att de saknar kompetens och kunskap för att 

möta behoven hos barn med intellektuell funktionsnedsättning och detsamma fann vi i vår studie där 

pedagoger i grundskolan med erfarenhet av inkludering efterfrågar mer kunskap och stöd från 

speciallärare för att bättre kunna möta elevernas behov. 

Matson (2017) fann i sin studie att en viktig del gällande framgångsrik inkludering var att det fanns 

eldsjälar som hade en vilja att inkludera och kunskap kring hur det kan genomföras. Majoriteten av 

eleverna i Matsons (2017) studie var också en del av den sociala gemenskapen i klassen, men lärarna 

beskriver att det var enklare att inkludera i de lägre årskurserna. I vår studie fann vi att flera av 

pedagogerna i grundskolan är öppna för att elever i grundsärskolan är inkluderade och att de hade 

erfarenhet av det, men det att inte var någon självklarhet att det sker. Med tanke på att inkludering inte 

skrivs fram i styrdokumenten är inte detta förvånande. Enskilda pedagoger kan ha en vilja att förändra 

men styrs av rådande diskurser och strukturer. Utifrån Matsons (2017) forskning blir det tydligt att 

framgångsrik inkludering var personbundet, vilket vi ser och befarar kan leda till ojämlikhet och 

orättvisa utifrån elevperspektiv. Den skola eleverna går på och de pedagoger som finns där kommer att 

avgöra om de får möjlighet att  vistas tillsammans med och lära känna elever utanför den närmaste 

gruppen. Utan en tydlig lagstiftning och en medvetenhet hos pedagoger om deras betydelse ser vi att 

chansen att inkluderingen blir framgångsrik minskar. Samtidigt visar Lyons (2013) studie att det finns 

en risk att inkludering stannar vid att vara en skolpolitisk retorik som anammats av lärare men som 

ändå inte omsätts i praktiken. Trots svårigheterna har lagstiftningen ändå lett till att lärare och rektorer 

på Nya Zeeland fått ett språk för att tala om inkludering. Flera lärare i Lyons (2013) studie säger sig 

vara positivt inställda till inkludering, men i samma mening beskrivs olika former av hinder som finns 

när det ska genomföras. Detsamma framkommer även i vår studie och en av pedagogerna uttrycker 

just att det finns en skillnad mellan teori och praktik: “Det är en fin tanke att alla är välkomna och alla 

ska vara inkluderade, men... jag tror inte det är lätt”. (Citat 47, grs). Mot bakgrund av de svårigheter 
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gällande elevers möjligheter till inkludering och delaktighet som framkommer både i forskningen och 

i vår studie finner vi det angeläget att utifrån ett ableistiskt perspektiv fundera kring om hindren ses 

som ett resultat av den enskilda elevens funktionsnedsättning eller som ett resultat av den sociala 

kontexten som erbjuds i klassrummet. Om inte lärmiljön anpassas efter elever med icke-typiska 

sociala och intellektuella förmågor uppstår ableism genom att skolan ger fördelar till de som inte har 

en funktionsnedsättning och missgynnar elever med en funktionsnedsättning. Samtidigt är det av vikt 

att inte utgå från att alla elever lär och trivs bäst i stora grupper.   

Metoddiskussion 
Vår ambition och förhoppning är att vi lyckas vara så pass noggranna och transparenta i vår 

analysprocess och tolkningar att samma eller liknande tolkningar skulle kunna göras av andra 

personer, förutsatt att samma verktyg används för analysen. Hade andra delar av de transkriberade 

intervjuerna valts ut hade vi fått ett annat underlag och hade en annan analysmetod valts hade andra 

aspekter av lärarnas utsagor belysts. På grund av arbetets omfattning har det varit nödvändigt att 

begränsa oss och denna begränsning påverkar utan tvekan också resultatet.  

Om vi hade gjort djupintervjuer, så som Adams Lyngbäck (2016) gör i sin avhandling, hade vi fått en 

djupare förståelse för varje enskild pedagogs erfarenheter, men gått miste om de diskursiva praktiker 

som vi själva är en del av och vill belysa i en ableistisk kontext. Detta arbete fokuserar inte på 

individer utan på idén om att vi uttrycker oss så som det finns diskurser att tala om saker. Att belysa 

dessa diskurser ger oss möjlighet att se hur de påverkar oss och vår profession.  

Vi har uppmärksammat att andra examensarbeten med kritisk diskursanalys som metod i flera fall har 

utgått från ett begrepp alternativt genomfört färre intervjuer och analyserat dessa mer i detalj. Vår 

uppfattning är dock att vårt val att ha en bredare ingång har varit lämplig utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

Det finns kritik mot kritisk diskursanalys och Faircloughs angreppssätt, t.ex. att det är oklart hur 

omfångsrik den sociala analysen ska vara (Winther Jørgensen & Phillips, 1999). En annan typ av 

kritik är den som lyftes under rubriken Forskningsetiska frågor; att diskursanalys är en olämplig 

analysmetod för intervjuer då det kan finnas en diskrepans mellan den intervjuades antaganden och 

intervjuarens egentliga mål (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter samråd med vår handledare kom vi 

fram till att om vi i vår information om studien hade redogjort för vårt metodval samt begreppet 

ableism fanns en risk att det skulle påverka pedagogernas utsagor i sådan utsträckning att intressant 

data riskerade att gå förlorad. 

Eliasson-Lappalainen (1995) uttrycker vikten av att forskaren inom själva forskningsarbetet visar 

omsorg i förhållande till dem hen forskar om och för och att forskningens heder och anständighet är 

beroende av dess relation till de olika parter som innefattas av studien. Sedan är det vår uppgift att i 

forskningsarbete söka oss vidare från det subjektivt upplevda för att försöka förklara och förstå och se 

sammanhang och samband som gör att vi kan begripa varför det är som det är och “översätta 

personliga bekymmer till allmänna problem” (Eliasson-Lappalainen, 1995, s. 32). Det är med största 

ödmjukhet som vi har handskats med materialet då vi är fullt medvetna om att våra tolkningar utifrån 

vår valda analysmetod kan befinna sig mer eller mindre långt ifrån hur intervjupersonerna själva skulle 

tolka sina utsagor. 
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Avslutande reflektioner 
Som Frithiofs (2007) studie visar var det enskilda personers bemötanden som spelat störst roll för de 

hon intervjuade snarare än samhälleliga strukturer. Som verksamma i skolan är det just våra elevers 

erfarenheter, önskningar och behov (så som vi tolkar dem) som står i fokus men vi anser att det är av 

vikt att vi sätter dessa i ett större sammanhang då samhälleliga strukturer påverkar individers vardag. 

Att bli medveten om förekomst av ableism inom det svenska skolsystemet är en viktig och avgörande 

förutsättning för att arbeta med skolans värdegrundsuppdrag. Det är när vi får ett språk rörande olika 

företeelser som vi kan börja tala om det och genom begreppet ableism ges möjlighet att tolka de sätt 

som vi tänker, talar och agerar samt att analysera de berättelser som elever möter i skolan.  

Att begrepp förändras över tid, som från “idiot” till “person med intellektuell funktionsnedsättning”, är 

viktigt men tycks inte påverka en uppdelning i "vi och dom". Vi kommer alltid att vara i behov av att 

kategorisera oss själva och vår omgivning och en viktig del av kategoriseringar i form av diagnoser är 

att de ger rätt till olika typer av stöd och rättigheter. Men hur undviker vi att det leder till 

stigmatisering och marginalisering? Om vi tittar på hur diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 

förklaras utifrån DSM-5 ser vi att det som personer p.g.a. brister i den adaptiva funktionsförmågan 

“inte når upp till” är den utvecklingsmässiga och sociokulturellt förväntade nivån gällande personligt 

oberoende och socialt ansvarstagande (Habilitering & Hälsa, 2019). Det finns i själva definitionen av 

funktionsnedsättningen ett perspektiv som ofta glöms bort: att den står i direkt relation till 

sociokulturella förväntningar på individen. Med andra ord så är det inget statiskt utan vad som 

förväntas av en individ för att hen ska ses som en fullvärdig medlem av samhället kan förändras över 

tid. 

Enbart medvetenhet om förekomst av ableism och dess olika uttryck räcker inte för att arbeta för 

förändring, det behövs nya sätt att arbeta med tidigare förringade perspektiv i skolan. Annars finns 

risken att fastna i det som Lyons (2013) benämner för upplyst ableism där goda ambitioner stannar vid 

fin retorik. Där kan Bacon och Lalvanis (2019) och Storeys (2007) många olika förslag om hur 

kunskap om ableism kan lyftas i undervisningen komma till stor hjälp. Ableism som tankeredskap kan 

även användas för att ifrågasätta och problematisera paradoxen mellan lågt ställda förväntningar på 

elever med intellektuell funktionsnedsättning å ena sidan och å andra sidan en strävan efter att göra 

grundsärskolans utbildning så lik grundskolans som möjligt. Ett ableistiskt perspektiv kan även 

användas för att ifrågasätta rådande normer och vad som anses ha hög status i samhället i arbetet med 

att försöka bredda vår förståelse för hur människan och samhället kan fungera. 

Vi ser att nästa steg utifrån detta examensarbete är att göra en diskursanalys med fokus på ableism i de 

svenska läroplanerna och andra, för forskningsområdet intressanta, skrifter från Skolverket. Som 

skolpersonal är vi starkt påverkade av de diskurser som finns i olika styrdokument och det är av vikt 

att synliggöra vad som skapas genom olika språkbruk. Ett exempel finns i Skolverkets allmänna råd 

för mottagande i grundsärskolan (Skolverket, 2018b) där den första meningen i det inledande kapitlet 

handlar om att de barn som är målgrupp för grundsärskolan är de som bedöms inte kunna “nå upp till” 

grundskolans kunskapskrav. Samma ordval används för att beskriva orsaken till att en del elever får 

läsa ämnesområden istället för att läsa grundsärskolans ämnen. Ordvalet sänder signaler om att det i 

det första fallet är grundskolan som är normen och att grundsärskolans kursplaner ligger på en lägre 

nivå. I det andra fallet är det grundsärskolans ämnen som är normen och ämnesområden som befinner 

sig lägre ner. Det är därför inte förvånande att vi som är verksamma i skolvärlden använder oss av 

samma ordval.  

Utifrån vår studie tar vi med oss att vi som är verksamma i skolan i hög utsträckning reproducerar 

föreställningen om vad diagnosen intellektuell funktionsnedsättning bör innebära för elevers skolgång 
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och att detta kan ifrågasättas ur ett ableistiskt perspektiv. Att undervisning inom de parallella 

skolformerna rent fysiskt sker i närheten av varandra innebär inte per automatik att möten mellan 

verksamheter och elever sker. Vi ser att pedagogerna i studien på olika sätt uttrycker att de upplever 

sig vara så nära men ändå så långt ifrån. Mot den bakgrunden finner vi det angeläget att verka för att 

värderingar och synsätt som finns rörande funktionsnedsättningar kritisk granskas och ifrågasätts. Så 

länge det i samhället finns en föreställning om hur människor ska och bör vara finns risken att 

människor med intellektuell funktionsnedsättning diskrimineras och exkluderas i skolan och därmed 

inte erbjuds optimala möjligheter till lärande och samspel samt förberedelse för ett framtida deltagande 

i samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi söker dig/er som vill delta i ett intervjusamtal om erfarenheter av att jobba på en skola som 

har både grundskola och grundsärskola i sina verksamheter! 

Vi heter Antonia Kaaresdotter och Liza Persson och är studenter på Speciallärarprogrammet med 

specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, vid den Specialpedagogiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Vi är nu är inne på vår sista termin där vi ska skriva vårt examensarbete inom 

specialpedagogik.  

I Sverige har vi ett parallellt skolsystem där grundsärskolan har en egen läroplan och kursplaner för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi är intresserade av hur lärare/speciallärare inom 

grundsärskolan och grundskolan upplever hur de olika verksamheterna förhåller sig till varandra.  

Vi kommer att hitta en tid och plats för intervjun som passar er! Intervjun kommer att ta mellan 30-45 

minuter och ni kommer få chansen att ta upp frågor som är viktiga för er och som rör er vardag. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Studien kommer att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer; detta innebär att deltagandet är frivilligt och om du så 

skulle vilja kan du när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Resultatet kommer endast att användas inom 

arbetet för studien. 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.  

Vi hoppas att du/ni är intresserade av att delta! 

Med vänlig hälsning 

Antonia och Liza 

 

Liza Persson xxxx@xxx.com 

Antonia Kaaresdotter xxxxxx@xxx.com 

 

Handledare:  

Liz Adams Lyngbäck, Fil.dr, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 

liz.adams.lyngback@specped.su.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Gemensamma frågor  

Berätta om din bakgrund som pedagog/lärare/speciallärare.  

- antal år i yrket 

- antal år på denna skola 

 

På vilka sätt märks det att skolan både har grundskola och grundsärskola? 

Vilka fördelar och nackdelar kan du se (både för elever och personal)? 

 

Finns det samarbete mellan verksamheterna? Hur ser de ut? 

Elever: raster, lektioner, fritids, friluftsdagar/temadagar etc.  

Personal: konferenstider, möten, eht etc.  

 

Vad är din uppfattning om det parallella skolsystemet?  

(Back up: hur skulle det se ut om det bara fanns ena verksamheten tror du?) 

Lärare i grundsärskola 

Har du/har du haft någon elev som läst något/några ämnen utifrån grundskolans kursplan? Har den 

eleven varit inkluderad i grundskolans undervisning? Hur tycker du att det har fungerat?   

Erfarenheter av elever i gränslandet (socialt eller kunskapsmässigt)? 

Lärare i grundskolan 

Har du/har du haft någon elev som läst enligt grundsärskolans kursplan?  

Någon elev som har gått från att läsa utifrån grundskolans kursplan till att mottas i grundsärskolan? 

Vad föregick, hur såg processen ut?  

Erfarenheter av elever i gränslandet (socialt eller kunskapsmässigt)? 
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