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Abstrakt

Engelsk titel: Teachers and inclusion in elementary school
Syftet med studien är att belysa lärares arbetssituation när det gäller arbetet med elever med 
diagnosen utvecklingsstörning som är inkluderade i grundskoleklasser. Studien baseras på 
kvalitativa intervjuer med två lärare som har jobbat med eller jobbar med inkludering av 
elever med utvecklingsstörning. Resultatet visade att de två lärarnas elever var kopplade till 
särskolans läroplan och de var på olika sätt inkluderade i grundskoleklasser. Lärarna använde 
sig av olika hjälpmedel för att underlätta i elevernas vardag. Det fanns även extra resurser i 
form av personal. De båda lärarna såg inkluderingen som något som till största delen var 
positivt för både lärare och elever. Det lärarna ansåg viktigt var att vara flexibel och att 
verkligen utvärdera inkluderingen så att man på bästa sätt kunde tillgodose elevernas 
individuella behov.   

Nyckelord: Inkludering, elever med utvecklingsstörning, lärarsituationer, grundskolan.
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1. Inledning

På en skola någonstans i Sverige finns en pojke som är 12 år. Vi kallar honom Kalle. Han har 
en lindrig utvecklingsstörning och går i särskolan. Det går bra i de ämnen som Kalle har i 
särskolan och han trivs där. Vissa ämnen har han tillsammans med årskurs 6 i grundskolan. 
Skolan menar att då är han inkluderad i en klass och allt är som det ska. Men Kalle har inga 
direkta kompisar i klassen och går ofta ensam på rasterna. På lektionstid hörs de andra 
eleverna säga: ”Vi är 16 stycken i klassen plus Kalle” eller ”Med Kalle är vi 17.” På lunchen 
äter Kalle med de andra sexorna men det märks på de andra eleverna att de låter Kalle sitta 
vid deras bord för att lärarna har sagt att så ska det vara. Hur inkluderad är Kalle egentligen?

I skolan idag diskuteras mycket om att barn inte ska segregeras utan att de ska vara delaktiga i
sina klasser. Om barnen ska känna sig helt inkluderade måste skolan bli bättre på att på riktigt
inkludera alla barn i grupperna. 

Jag har valt att skriva om hur grundskollärare arbetar när de har elever med 
utvecklingsstörning i sin klass. Hur gör lärarna och vad finns för stöd? Detta tycker jag är en 
viktig fråga med tanke på de barn som finns i våra skolor som är i behov av särskilt stöd och 
individuella studieplaner.  

Detta är ett omdebatterat ämne. I Aftonbladet fanns en debatt där det tydligt framgick hur ett 
flertal människor protesterade mot inkluderingen i grundskolan av barn i behov av särskilt 
stöd. Här följer en del av debattartikeln.

Tänk dig själv att din skoldag utspelade sig på ett tivoli. Hur mycket skulle du lära dig i fritt fall? Hur 
bra skulle du redogöra för de bakomliggande orsakerna till mellanösternkonflikten i brantaste backen på
berg-och-dalbanan? Och för att komma ännu närmare många av de här barnens verklighet: Om någon 
dessutom om och om igen under din skoldag på tivolit skulle göra plötsliga höga ljud i dina öron, skrika
ovidkommande information - hur höga poäng skulle du få på provet? Skulle du någonsin gå dit igen? 
Om det bara var du av dina klasskamrater som upplevde din skoldag så, hur inkluderad skulle du känna 
dig?
Om skolplikten ändå tvingade dig att gå dit varje dag, skulle du då kanske till och med börja slåss och 
sparka vilt omkring dig? Eller, om du var mer introvert lagd vända smärtan emot dig själv och skära dig
i armarna när du kom hem? Många av de här barnen börjar nämligen göra det redan i lågstadiet om de 
går i en skola som inte är anpassad fullt ut. En skola med små grupper, hög lärartäthet, många lokaler 
att dra sig undan i, djup kunskap om barnens funktionshinder och svårigheter och oändligt mycket lugn 
och ro. En skola med förutsättningar för just de här barnen att lyckas. Så att deras självkänsla får en 
chans. (Andersson, M. et al. 2013)

I en annan debattartikel skriver en gymnasieelev från Botkyrka.

 ”Jag tycker inte att människor ska klassas efter intelligens eller andra egenskaper. Alla har olika styrkor
och svagheter, en bra skola skulle ta vara på allas styrkor.” 
Det säger en elev på en av gymnasieskolorna vi har träffat i Botkyrka. Han utrycker det många 
särskoleelever upplever, en tillvaro fylld av brist på socialt kapital, delaktighet och inflytande. 
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Särskoleeleverna känner att de blir kategoriserade och satta i fack, när skolor väljer att ha särskilda 
byggnader för ungdomar med funktionsnedsättning. (Köse, S & Flygar, S. 2013) 

Detta tydliggör vilka skilda åsikter det finns inom ämnet. Trots mycket diskussioner och 
debatter har skolan långt kvar innan inkluderingen fungerar fullt ut.

I min uppsats har jag valt att använda ord som inkludering och barn med utvecklingsstörning. 
Om det står annat som t.ex. integrering är det författaren som jag refererar till som använder 
det ordet. Jag beskriver också kort om särskolan och dess historik för att visa på att det finns 
andra skolformer. 

I denna studie används ord som särskoleelev, barn med funktionshinder och barn i behov av 
särskilt stöd och då denna studie handlar om elever med utvecklingsstörning kan detta låta 
förvirrat. I dagens skola är det krav på att elever som går i särskolan ska ha en 
utvecklingsstörning. Dessa benämns då ofta som särskoleelev eller elev i behov av särskilt 
stöd, vilket betyder att då jag eller lärare som intervjuats använder ord som särskoleelev eller 
elev i behov av särskilt stöd så menar vi elever med utvecklingsstörning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att belysa hur lärare arbetar med inkludering av elever med diagnosen 
utvecklingsstörning i grundskolan.

För att finna svar på mitt syfte utgår jag från dessa frågor:
 

Vilka för- och nackdelar kan, enligt lärarna, uppkomma i grundskoleklasser som har 
inkluderade elever med diagnosen utvecklingsstörning?  

Vad finns det för stöd och hjälp för de inkluderade barnen med utvecklingsstörning?

Hur jobbar grundskollärare i förhållande till läroplanerna när de har elever med 
utvecklingsstörning som är inkluderade i klassen?
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2. Bakgrund

2.1 Tidigare forskning

2.1.1 Utvecklingsstörning

FUB, för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning (2013) är en intresseorganisation som
arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett bra liv. Att ha en 
utvecklingsstörning innebär enligt FUB att man har en funktionsnedsättning i hjärnan. Det 
betyder att man har svårare att förstå, minnas och lära sig. Barn med utvecklingsstörning 
fungerar som andra barn, de gläds, gråter och älskar precis som alla andra. FUB delar in 
utvecklingsstörning i olika grader, grav, måttlig och lindrig.

FUB (2013) beskriver att för personer med grav utvecklingsstörning är verkligheten konkret 
och består av här och nu. De ”tänker” genom att ”göra”. Personen känner igen saker som 
platser, personer händelser och rutiner. Ofta förstår de inte bilder och talat språk eller så 
förstår de bara en del av det. Oftast uttrycker de sig med kroppsspråk, mimik, ljud till bild, 
enstaka tecken eller ord. Måttlig utvecklingsstörning är när personen kan minnas det den själv 
har upplevt. De utgår ofta från egna erfarenheter och förändringar måste prövas med handling.
De förstår bilder och tal men med vissa begränsningar. Med bilder förstärks förståelsen. Att 
läsa och skriva kan vara möjligt, allt från enkla ordbilder till hela meningar. Personer med 
lindrig utvecklingsstörning kan enligt FUB, planera i tankarna men kan ha svårt att förstå tid. 
De kan ha svårt att förstå att olika handlingar kan leda till samma resultat. En person med 
lindrig utvecklingsstörning kan skriva och förstå enkel konkret text. Personen kan ha svårt att 
förstå ironi.

Vidare skriver FUB (2013) att det är vanligt att barn med utvecklingsstörning även har andra 
funktionsnedsättningar så som epilepsi, syn- och/eller hörselskador, rörelsehinder eller autism
och liknande tillstånd. Detta ställer större krav på personer runt omkring.  

Enligt Gotthard (2007) är det viktigt att tänka på att utvecklingsstörning är bestående men 
konsekvenserna av den kan påverkas genom rätt stöd och anpassning av miljön. Både 
Gotthard och Teveborg (2001) beskriver funktionshinder som den begränsning en människa 
har när det gäller att utföra en aktivitet på det sätt som kan anses normalt. FUB (2013) 
beskriver utvecklingsstörning som att utvecklingen hos dessa personer sker långsammare än 
normalt och stannar upp i ett tidigare skede. Den följer däremot samma mönster som hos 
andra barn men barn med utvecklingsstörning behöver längre tid i varje stadium. Danielsson 
och Liljeroth (1996) skriver att det inte är individerna i sig, som författaren säger, är störd 
men de har fått redskap som inte är så välfungerande. Om barnen med utvecklingsstörning 
möter förståelse, får sina behov tillfredställda och har möjlighet att uttrycka sina erfarenheter 
kan de komma in i en god identitetsutveckling i samma mönster som andra barn. Man bör, 
enligt Danielsson och Liljeroth använda sig av ett cirkulärt tänkande när man arbetar med 

4



dessa barn. Det innebär att se sambandet från ett beteende till ett annat. Man bör se och tänka 
i ett vidare perspektiv.  
 
Orsaker till utvecklingstörning kan, enligt Teveborg (2001) vara kromosomavvikelser, 
rubbningar i ämnesomsättningen, infektioner hos modern, fostret eller det nyfödda barnet, 
skada eller fysisk påverkan under graviditeten eller förlossningen, för låg eller för hög 
födelsevikt, biologisk normalvariation eller samverkan mellan arvs- och miljöfaktorer. 

2.1.2 Vad är särskola?

I Skolinspektionen (2013) kan man läsa att särskolan är en egen skolform som riktar sig till 
elever med lättare utvecklingsstörning eller hjärnskada som inte kan nå grundskolans mål och 
kunskapskrav. Träningsskola är den del av särskolan som är menad för elever med måttlig 
eller grav utvecklingsstörning. I grundsärskolan undervisas eleverna i samma ämnen som i 
grundskolan men den är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. För varje elev 
ska en individuell studieplan upprättas. 
 
Särskolan ingår i det offentliga skolväsendet men har en egen läroplan, Läroplanen för 
grundsärskolan, Lgrs11 (Skolverket 2011). I den finns mål och kunskapskrav som gäller för 
grundsärskolan. 
Teveborg (2001) skriver att det ska framgå i skolplanen hur kommunerna ska förverkliga en 
fullgod utbildning av elever med funktionshinder samt vilka anpassningar av miljön man 
avser att göra för dessa elever. Föräldrar till barn med utvecklingsstörning har rätt att välja 
skolform och med stöd av skolledningen väljs den ut med eleven i fokus. 

2.1.3 Särskolans historik

Maltén (1985) menar att när folkskolan startade 1842 fick elever som inte kunde följa 
undervisningen gå ytterligare ett år i samma årskurs. 1930 placerades dessa elever, efter 
någon form av test eller medicinskt utlåtande, i specialklass av olika slag. Lärarna ansåg då att
de lågt begåvade barnen kunde ha en hämmande inverkan på de andra eleverna. Att mäta 
intelligens var ofta grunden till avskiljningsbeslut. 

Mellan 1940 och 1950-talet insåg man att det fanns en möjlighet för de ”sinnesslöa” att få en 
utbildning. Denna hölls av landstinget och innehöll även vård. Nu var bara barn med grav 
utvecklingsstörning på institutioner påpekar Gotthard (2007). 

Vernersson (2007) beskriver att man utgick från ett utvecklingspsykologiskt synsätt, att varje 
individ utvecklas individuellt men att det också fanns en bestämd normal utveckling. Detta 
synsätt förändrades till en mer differentialpsykologisk inriktning och elever som avvek från 
normen skulle avskiljas. Den specialpedagogiska forskningen präglades på 1950-talet av ett 
inlärningspsykologiskt perspektiv. Eve Malmqvist och Olof Magne var två forskare som 
enligt Vernersson, förordade diagnostisering av elever i behov av särskilt stöd. De menade att 
dessa elever hade möjlighet att lära sig läsa och skriva och talade om pedagogiska möjligheter
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istället för medicinska hinder. Det inverkade på skolans organisering av den 
specialpedagogiska undervisningen.

1962 infördes skolplikt för rörelsehindrade i Sverige (Gotthard 2007). Vernersson (2007) 
skriver att under 1960-talet ökade intresset för specialkonstruerade läromedel och 
åtgärdsprogram. Miljön fick en viktig roll under 1970-talet. Nu ansåg man inom 
specialpedagogiken, att svårigheterna inte låg hos eleven utan i miljön. Detta kallades det 
ekologiska synsättet. I Lgr69 står det att alla elever ska så långt det är möjligt få sin 
undervisning ”inom klassens ram”. Nu skulle de specialpedagogiska insatserna samordnas 
med den undervisning som läraren hade i klassrummet. Många lärare var skeptiska till detta 
då man inte trodde att barn som gått i hjälpklass eller observationsklass skulle klara av den 
vanliga undervisningen trots stöd. Särskolan fick en egen läroplan 1973. 

Under 1980-talet försvann i stort sett all specialklassundervisning. Lgr80 betonade skolans 
ansvar för elever i behov av särskilt stöd. I samband med implementeringen av Lgr80 
rekommenderades en specialpedagogisk fortbildning som kallades ”En skola för alla”. 
Speciallärarutbildningen upphörde runt 1990 och senare utbildades istället specialpedagoger. 
Idag utbildar man, enligt Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet (2013), 
både specialpedagoger och speciallärare  

2.1.4 Att vara lärare idag

Andersson (2009) skriver att många grundskollärare säger att de saknar den kompetens de 
skulle vilja ha för att göra ett bra arbete. Lärarna menar att det idag är större krav på dem att 
hantera stora klasser och dessutom är det fler barn i behov av särskilt stöd i klasserna på grund
av att man ökat integreringen av dessa elever. Dessutom menar Andersson att man dragit in 
på resurser och budgeten för inköp av läromedel vilket försvårar undervisningen. Många 
lärare skulle vilja ha mer barnpsykologi i sin utbildning. De vill veta hur man anpassar 
undervisningen efter eleverna. Hur gör man inlärning till kunskap? Detta nya sätt att arbeta 
med integrering av elever i behov av särskilt stöd gör att lärare, enligt Andersson, behöver 
mer specialpedagogik i sin utbildning. Lärarna belyser också bristen på tid för att göra ett bra 
arbete. Vidare menar han att det som behövs är handledning till lärarna så att de ska få hjälp 
och stöd i sitt arbete. Andersson menar att lärare anser att de idag lägger mycket tid på att lösa
problem vilket tar tid från själva undervisningen. De anser att de får för lite stöd av 
skolledning, elevvård, kollegor och andra instanser. För att klara läraryrket idag behövs 
uppmuntran från dessa enheter. Lärare menar att skolledningen ibland är för dominerande och
nonchalanta vilket försvårar samarbetet. Proffs utifrån behövs när skolans resurser brister, 
skriver Andersson. När lärare känner att de inte räcker till förlorar de kontrollen och då 
uppstår skolproblemen. Lärare ser två skäl till segregering, det ena är att rädda eleven, då 
lärarna vill att denne ska få hjälp och stöd. Det andra är att rädda klassen från störande 
moment.  

Vidare menar Andersson (2009) att det som lärare är viktigt att se olikheter som en tillgång 
istället för svårighet. Idag ser lärarna ett problem i att barn i behov av specialpedagogisk hjälp
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får mindre hjälp nu än tidigare. Men många lärare känner sig otillräckliga och elever i behov 
av särskilt stöd mår dåligt av att inte få den hjälp de behöver. Öhlmér (2005) menar att 
elevens bästa verktyg är en kompetent lärare som försöker förstå istället för som Ahlberg 
(2005) beskriver att en lärare sa om en elev ”Han måste ju förstå att han måste anpassa sig till 
oss andra i klassrummet… att vi är många.” Kernell (2010) menar att läraryrket förutsätter att 
lärarna har ett intresse för elevens liv och världsuppfattningar. Att vara lärare kräver 
inlevelseförmåga, följsamhet och flexibilitet men också att kunna förklara vitsen med 
verksamheten för eleverna. Detta för att öka deras effektivitet. 

För att underlätta för lärarna, menar Andersson (2009) att man kan ställa sig olika frågor. 
Lärare behöver tänka om och fråga sig själva ”Vilka förändringar kan vi göra i klassen för att 
förbättra situationen?” Även skolans organisation kanske behöver ses över. En annan fråga 
kan, enligt Andersson, vara om eleven behöver en annan skolform. Ahlberg (1999) och 
Danielsson och Liljeroth (1996) belyser vikten av handledning och gruppsamtal där man 
gemensamt kan diskutera, reflektera och komma fram till olika lösningar. Kernell (2010) 
skriver också som ett tips till lärare: Våga göra fel! Man får erfarenheter som man lär sig av. 
Ett annat tips till lärare är att arbeta med det Måhlberg och Sjöblom (2005) beskriver som 
”lösningsinriktad pedagogik.” Det innebär att man som pedagog/lärare väljer att fokusera på 
det som fungerar istället för det som inte går lika bra. Viktigt är också att ha ett bra 
förhållande till eleverna och ge mycket positiv feedback. Författarna menar att denna 
pedagogik är särskilt bra för elever med beteendeavvikelser.

2.1.5 Stödinsatser

Vernersson (2007) menar att den största och viktigaste resursen är den personal som finns 
inom skolans ram. Dessa ska i första hand ge eleven de grundläggande behoven som trygghet,
uppskattning, social samvaro mm.

Undervisningen ska, enligt Teveborg (2001) anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Viktiga aspekter att tänka på när man jobbar med elever med utvecklingsstörning är att
ha tålamod att inlärning ska ske i små steg. Gotthard (2007) menar att även empati är en 
viktig del i arbetet med dessa barn. Danielsson och Liljeroth (1996) belyser vikten av struktur 
i vardagen. De menar att fasta scheman och rutiner underlättar för alla och framförallt för 
barnet självt. Teveborg menar även att personer som arbetar med dessa elever bör tänka på 
hur de pratar, vara tydliga och använda ett anpassat språk. Elevernas arbete bör fokuseras på 
en sak i taget, ta bort störningsmoment och konkretisera uppgifterna med visuella eller taktila 
upplevelser. En del elever behöver få stöd av exempelvis datorer med talsyntes eller att man 
använder tecken som stöd i kommunikationen vilket kan vara minnes- och förståelsestöd för 
elever med bristande språkförståelse.

I skolan ska den enskilda eleven stå i centrum, enligt Teveborg (2001). Författaren menar att 
då måste de pedagogiska stödinsatserna för elever med funktionsnedsättning utgå från den 
enskilda eleven och innefatta en kartläggning av: 

• elevens förutsättningar och behov

• personalens kompetens och möjligheter
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• den fysiska och sociala miljön
Detta kan, enligt Teveborg, kräva åtgärdsprogram, personalutvecklingsåtgärder och 
förändringar i miljön. 
 
Specialister kan hjälpa till med vilka anpassningar som är aktuella för varje enskild elev. 
För att man ska kunna ge eleven rätt stöd är det viktigt att upprätta ett åtgärdsprogram, menar 
Socialstyrelsen (2005). Vidare menar de att utredningar bör göras av de problem som man ser.
När man skriver åtgärdsprogram är det enligt Fischbein och Österberg (2003) viktigt att tänka 
på att inte bara utgå från individuella förutsättningar utan även se över skolans eventuella 
oförmåga att hantera variation. Thunman och Edström (1988) poängterar vikten av att i första 
hand se barnet inte utvecklingsstörningen. Det är lätt att bara fokusera på vad barnet inte kan 
men man ska försöka se till barnets möjligheter istället. Detta kräver dock kunskap, 
inlevelseförmåga och engagemang vilket även Ölmér (2005) belyser. Han säger att skolan 
måste sätta fokus på vad varje elev kan och tro på att alla barn har en inneboende vilja och 
förmåga till inlärning. Marton och Booth (2000) menar att elever lär sig saker på olika sätt. 
För att alla elever ska få möjlighet att lära behövs variation i undervisningen. 

Haug (1998) menar att kompensatorisk lösning är att ge eleven extra resurser för att förstärka 
elevens svaga sidor. Man måste då kartlägga både svaga och starka sidor, vilket dock inte 
alltid är till elevens fördel. Det finns studier som visar att vuxna som fått specialundervisning 
som barn har dystra minnen av detta. Börjesson (1997) påpekar att man bör tänka på att en 
placering i specialklass inte behöver vara definitiv. Han menar även att klassifikationer och 
diagnoser är en biljett i skolan till extra undervisning och andra saker så som hjälpmedel och 
extra stöd vid prov.
 
I sin avhandling skriver Karlsudd (1999) att det är svårt att anpassa verksamheten på ett bra 
sätt när man har barn i behov av särskilt stöd i barngruppen eftersom grupperna blir större och
större och personalen minskar i antal. Haug (1998) menar att resurser är mer än pengar. 
Resurser är både elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionellt 
kompetens, utrustning m.m. ändå handlar debatten mest om pengar. Diskussionen om pengar 
är mest runt den segregerande integreringen då denna inte fungerar utan relativt stora 
överföringar. Resurser är inte bara pengar utan det handlar om att ha ett positivt 
förhållningssätt skriver Öhlmér (2005). Vernersson (2007) menar att finns det inte 
ekonomiska eller personella resurser för extra insatser kanske man väljer att blunda trots att 
man vet att behovet finns. Vidare skriver han att elever behöver ett språk och kunskap om hur 
man kan uttrycka sig på ett accepterat och bra sätt. Elever behöver också tydliga spelregler 
för hur de kan och bör samverka i en lärande miljö, där alla elever har rätt att bli 
uppmärksammade och få hjälp och stöd i sina studier. Öhlmér belyser vikten av struktur och 
tydlighet i skolan och vardagen.

Gotthard (2007) beskriver olika hjälpmedel för kommunikation. Exempel på detta är PCS-
bilder, pictogrambilder (se bilaga 3) och Bliss, dessa tre är bilder och symboler som används 
för stöd i vardagen såsom scheman men också för att kunna beskriva olika känslor. Att göra 
personliga scheman och få en tidsförståelse är bra för att känna trygghet i vardagen. Tiden kan

8



tydliggöras med hjälp av ett kvartur där man ser punkter och varje punkt är en kvart. På en 
timstock kan man se varje minut som går för att veta hur länge en aktivitet ska pågå.  
Nu är även datorn ett stort stöd för många elever. 

2.1.6 Inkludering och segregering 

Nilholm (2006) menar att forskare inte är fullt ut eniga om skillnaden mellan integrering och 
inkludering. Han menar dock att begreppet inkludering kommit att användas för att beteckna 
något annat än integrering. Vidare skriver Nilholm om inkluderingsbegreppet urholkas så 
kommer det att uppstå behov av ett nytt ord som betecknar att utbildningssystem i grunden 
måste anpassas utifrån elevers olikhet. För att skilja integrering från inkludering skriver 
Emanuelsson att integrering främst avser elever som varit segregerade medan inkludering 
handlar om att eleven alltid tillhört gruppen. Där har skolan anpassats efter elevens behov. 

Begreppet inkludering, menar Emanuelsson (2004), är ett förtydligande av ett inkluderande av
alla och motverkar därmed exkludering av vissa. Vidare menar han att det är andras 
värderingar om en del människors förutsättningar som hindrar en lyckad inkludering. Det 
handlar om att stimulera förändringar och utvecklingsprocesser som gör det möjligt för helt 
och fullt deltagande.

Enligt Corbett och Slee (2000) innebär inkludering att helheten ska vara organiserad utifrån 
delarna, det vill säga att skolan och undervisningen ska anpassas till alla elevers 
förutsättningar och behov vilket även Nilholm (2006) belyser. Corbett och Slee skriver att 
barn, som ses som ”avvikande”, ska passas in i en helhet som ”från början” inte organiserats utifrån 

det faktum att barn är, och har rätt, att vara olika. Corbett och Slee menar även att en lyckad 
inkludering i allra högsta grad beror på lärarnas metoder och skolans livssyn och andra 
allmänna förväntningar. 

Nilholm (2006) beskriver ordet integrering som en föregångare till det nyare ordet inkludering
som blev mer påtagligt i samband med att man översatte Salamancadeklarationen 
(Svenska Unescorådets 2006) där uttrycket ”inclusion” användes. 
 

Söder (1979) menar att man kan dela in integrering i fyra olika kategorier:

• Fysisk – Avståndet är minskat mellan barn med utvecklingsstörning och andra elever 
då de vistas i samma lokaler. 

• Funktionell – Att båda skolformerna nyttjar samma saker och samma resurser.

• Social – Elever med utvecklingstörning får vara med i grupperna. 

• Samhällelig – Gäller främst vuxna och betyder att de kan vara med och påverka sin 
egen vardag och dela samma resurser som andra vuxna.

Andersson (2009) menar att särskolan idag är lokalintegrerad i grundskolan men det är långt 
kvar innan man kan säga att den är inkluderad i sociala och psykologiska aspekter. 
Elever i svårigheter ses, enligt Brodin och Lindstrand (2004) med ett inkluderande 
förhållningssätt som en naturlig variation i elevgruppen. Detta innebär då att läraren har 

9



förståelse för att denna variation kräver större individualisering i undervisningssituationen och
arbetet med den enskilde eleven. 

Haug (1998) beskriver, det han benämner som, segregerande integrering som när barnet är 
med i klassen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre grupper utanför klassen, 
får vara i särskola eller på annan institution. Man måste hitta den bästa miljön för den enskilda
eleven. Nackdelen med segregering är enligt Andersson (2009) att det lätt blir en stämpling av
eleverna, de får en etikett som blir svår att bli av med. Däremot kan det vara lättare att ge 
individuell undervisning i mindre grupper. 

Inkluderande integrering är enligt Haug (1998) när eleven får undervisning i den klass han 
eller hon tillhör. Man accepterar skillnaderna hos barnen och låter det vara en del av de 
dagliga erfarenheterna. Skillnaderna hanteras genom individuellt anpassad undervisning. 
Vidare menar Haug att svensk specialundervisning är mer segregerande än integrerande. En 
inkluderande pedagog bör ställa sig frågan ”Hur kan skolan och undervisningen anta denna 
utmaning så att också dessa elever kan inkluderas i och bli delaktiga i den demokratiska och 
sociala gemenskap som skolan ska vara?”. Man bör också tänka på att det inte alltid är hos 
barnet som problemet sitter utan problemet kan ligga i skolan. 

Vernersson (2007) skriver att när en elev blir accepterad i en grupp och får möjlighet att delta 
i ett positivt samspel ses detta som inkludering i ett kommunikativt grupperspektiv. För 
funktionshindrade elever, som Vernersson benämner det, kan social inkludering innebära att 
man skapar en god lärandemiljö. Elevens självuppfattning är avgörande för 
kunskapsinhämtningen. I en segregerad miljö kan detta hämmas av brist på stimulans och 
kompetens. God social utveckling ger bättre självförtroende skriver Vernersson.
Möller och Nyman (2003) skriver att en undersökning mellan barn som var socialt 
accepterade och barn som var socialt avvisande visade att barn som var socialt accepterade 
hade mycket lättare att visa på ett bättre socialt beteende än de andra barnen. En annan 
skillnad var också att den socialt accepterade gruppen hade ett vänlig, undfallande sätt än den 
socialt avvisande grupp som visade sig mer bestämmande eller påstridig inriktning.

Rynders och Schleien (1991) beskriver åtta riktlinjer för en positiv interaktion mellan barn 
med utvecklingsstörning och andra barn. 

• Välj ut och forma aktiviteter och miljöer som gör det lättare för samspel och 
gemenskap mellan deltagare

• Bestäm ett tydligt syfte med aktiviteten

• Bestäm vilka roller som barnen utan utvecklingsstörning ska ha

• Rekrytera folk utan utvecklingsstörning 

• Utveckla barnens förmåga att samspela och vara kompis med barnen med 
utvecklingsstörning

• Använd en stödjande verksamhetsplan för att utveckla en fördjupad kunskap och 
kamratskap och motivation att delta i inkluderade aktiviteter

• Förbered de vuxna ledarna
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• Påpeka att inkluderingen är allas ansvar.

Evaldsson (2012) skriver att när barn i svårigheter är på en lektion där läraren skriver på 
tavlan och eleverna ska anteckna uppstår problem då de inte hinner med. Många lärare vill 
inte lämna ut sina anteckningar så att eleven får kopiera vilket gör att elever som inte hinner 
skriva ner allt snart ger upp och går miste om information. Vidare menar hon att det är lätt att 
barn blir skrattade åt när de inte följer det normala. Det kan också bli så att läraren inte hinner 
med och de som får hjälp är de som syns och hörs mest. Den enskilde elevens kunskap 
försvinner lätt i skolan och man blir en i mängden. Evaldsson skriver om man inte är lik och 
gör som alla andra blir man lätt utfryst. Barn idag ska också lära sig saker i ungefär samma 
takt men detta kan ju skilja beroende på vart varje barn är i sin egen utveckling.
I den traditionella undervisningen är det vanligt, enligt Carlgren och Marton (2000), att arbete
är organiserat så att alla elever gör samma sak på ungefär samma gång. De menar även att 
lärarna ofta utgår från läroböcker och låter eleverna arbeta i träningsböckerna för att lära sig.
 
Det finns många studier om specialklasser, enligt Karlsudd (1999), som visar att placering i 
specialklass inte förbättrar själva kunskapsinhämtandet, att effekterna på social anpassning är 
tveksamma, men att eleverna får en bättre självbild. Barn med utvecklingsstörning är ofta mer
isolerade än sina klasskamrater. Karlsudd menar att många lärare var överens om att personer 
med utvecklingsstörning skulle integreras i samhället men när det kom till integrering i skolan
skulle förutsättningarna vara mindre klasser, bättre lärarutbildning och hänsynstagande till 
funktionsnedsättningen.

Karlsudd (1999) fann under sina studier att föräldrar upplevde att deras barns situation i den 
integrerade verksamheten var bra. Han upptäckte också att barn som hade egen assistent 
nådde målen bättre än de andra och han såg också skillnad på personalgrupper. Där statusen 
att arbeta med särskolebarn var hög var också måluppfyllelsen hög medans det inte var högt 
där man satte låg status på arbetet med särskoleeleverna. Integreringen blev bättre om man 
såg skillnaderna som något positivt. 

I sin rapport påpekar Rosenqvist (1996) att lärare ser väldigt olika på inkluderingen av 
särskoleelever. I vissa fall kan det vara bra, enligt Rosenkvist, men ibland är det så att eleven 
är duktig i särskolan och då bygger upp självförtroendet men om han eller hon är inkluderad i 
en klass kanske han/hon ser sig själv som sämre än de andra och därför inte presterar lika bra. 
Ur ett socialt synsätt är inkludering bra om eleven har en bra status i gruppen. Ofta tror eleven
att den är med men i själva verket står den bredvid och tittar på.

Emanuelsson (1996) menar att många gånger benämns enskilda gruppmedlemmar som 
inkluderade, vilket antyder att de inte är en naturlig del av gruppen. Det är först när man har 
en sammanhållen grupp som alla har olika förutsättningar och man utmanas av de problem 
som då uppstår som man kan försöka åstadkomma inkludering på riktigt. Enligt Marklund 
(1977) är det viktigt att integrering inte är samma sak som att anpassa verksamheten. Om en 
elev ska vara fullt ut inkluderad ska denne vara en självklar del av gruppen. Thornberg (2006)
menar att individer har starkare känsla av samhörighet med grupper som hjälper dem 
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tillfredställa sina personliga behov. Han menar också att det är lättare att fungera med dem 
som tänker och tycker som sig själv eftersom barn utvecklar sitt eget jag i interaktion med 
andra.

2.1.7 Miljöns betydelse för inlärning

Med miljö menar Fischbein och Österberg (2003) både den sociala och fysiska miljön. Social 
miljö är de personer som är i en persons närmaste omgivning t.ex. familjen. Den fysiska 
miljön är de lokaler personen vistas i och dessa båda miljöer samspelar med varandra. 
Björklid (2005) säger att barn utvecklas och lär i samspel med alla miljöer de möter. Miljön 
ger förutsättningar för barnet och bestämmer dess gränser. Hon anser också att det psykiska 
välbefinnandet påverkas av rummets stämning. Det visuella i rummet har också betydelse för 
hur man upplever sin situation däri, särskilt om man har koncentrationssvårigheter. Ett rum 
ska stimulera elevernas positiva utveckling menar Björklid. Miljöer kan ses som uteslutande 
för barn med funktionshinder om dem inte är anpassad efter deras behov. I dagens skola har 
man, till viss del, tagit bort det gamla systemet med bänkar och sitter istället vid bord i små 
grupper. Detta i sig kan enligt Björklid, vara ett störningsmoment hos vissa barn. 

Karlsudd (1999) såg under sina studier att miljön spelade roll för måluppfyllelsen. Han ansåg 
att det var viktigt att verksamheten var i lämpliga lokaler. Kernell (2010) belyser vikten av att 
erbjuda barnen en inbjudande lärandemiljö med ett gott klimat. Ahlberg (1999) menar att 
själva rummet har stor betydelse för hur undervisningen kan göras, att rummet begränsar eller 
vidgar handlingsfriheten. 
 
Ibland beror elevers skolproblem på miljön. Problemet ligger då inte hos barnet utan i miljön 
menar Andersson (2009). Kylén (1979) säger att personer med utvecklingsstörning får 
problem när samspelet mellan person och miljö brister. Hur man klarar den fysiska miljön 
beror på miljöns utformning. Men även barnets egen handlingsförmåga som i sin tur kan bero 
på självkänslan. Den sociala miljön handlar om relationer mellan barnet och personer runt 
omkring. Om barnet har en fungerande social miljö stärks självkänslan. Detta är sett utifrån 
ett relationellt perspektiv som enligt von Wright (u.å.) belyser att det är i situationen 
svårigheten sitter och inte i eleven själv.

2.1.8 Teorier

Enligt det kategoriska perspektiv eller som Nilholm (2003) benämner det, kompensatoriskt 
perspektiv, ser man svårigheten hos den enskilda individen. Då vill man enligt Persson (2009)
hjälpa individen genom att ge hjälp som är direkt kopplat till individens svårigheter. Ur ett 
relationellt perspektiv menar Persson att svårigheten förknippas med det som sker mellan 
olika aktörer i skolan, svårigheten framkommer i situationen. 

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet och belyser att lärande sker genom 
deltagande och genom det samspel som sker mellan deltagarna. Lärande sker överallt och 
alltid och det främjas av deltagarnas olika kunskaper och färdigheter. Dysthe menar att det är 
genom att lyssna, samtala, härma och samverka som barnet får del av kunskaper och 
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färdigheter. I ett sociokulturellt perspektiv är det de intellektuella och praktiska resurser som 
vi har tillgång till som vi använder för att förstå omvärlden. Vygotskij menade, enligt Dysthe, 
att lärande sker i gemenskap med andra. 

2.2 Lagar och styrdokument

2.2.1 Läroplaner

Skolans egna styrdokument är de respektive läroplanerna. Läroplan för grundsärskolan 2011, 
Lgrs11 (Skolverket 2011) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011, Lgr11 (Skolverket 2011). I dem hittar man skolans värdegrund, riktlinjer och mål. Där 
står också kunskapskraven för de olika årskurserna. Särskolan har en egen läroplan med 
samma värdegrund och liknande riktlinjer men andra kunskapskrav än grundskolans läroplan. 

Grundsärskolans läroplan, Lgrs11 (Skolverket 2011) säger att ”läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven:

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt.” (s. 15)

 I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket 2011) står det att: 
 ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.” (s. 
14) 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättning, erfarenheter och 
tänkande.” (S. 14)

 

”Rektorn ansvarar särskilt för skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.” (s.18)

2.2.2 Skollagen 

Skollagen (Utbildningsdepartementet 2010) är den lag som är riktad mot skolan och beskriver
olika elevers rättigheter och krav. Där står vad som gäller för elever och personal på skolan. 
Här nedan följer delar som är relevant för studien av vad som står:

Kapitel 3 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
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7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning

Kapitel 7 
5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.

9 § En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de 
huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i 
grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 
sameskolan.

Kapitel 11
2 § Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning 
som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för 
aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

2.2.3 Salamancadeklarationen

Salamancadeklarationen (Svenska UNESCO-rådet 2006) är en internationell 
överenskommelse. Det är en uppmaning till medlemsländerna att följa målen som står i den.

I Salamancadeklarationen står det att den grundläggande principen för den integrerade skolan 
är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader.

Salamancadeklarationen slår fast att vanliga skolor med integrationsinriktning:
”… är det effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att bygga upp ett 
integrerat samhälle och att åstadkomma undervisning för alla.” (s.43)

14



3 Metod

I följande avsnitt beskriver jag mitt urval, datainsamlingsmetoder, etiska överväganden och 
metodanalys. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer därför att jag ansåg det viktigt att få 
ingående information från människor som arbetar med inkludering i grundskolan. Jag har i 
denna studie valt att inte skriva om reliabilitet och validitet då jag i kvalitativa studier inte ser 
någon direkt orsak till att de intervjuade skulle komma med osanning. Detta styrks av Kvale 
(1997) som menar att kvalitativa studier används för att finna intersubjektiva, tillförlitliga 
svar. Det som kan vara risken är hur olika personer tolkar de svar som framkommit.   

3.1 Urval

Jag har intervjuat en lärare som har elever med utvecklingsstörning i sin klass och en lärare 
som tidigare arbetat som lärare i särskolan och då mycket med inkludering av eleverna. 
Anledningen till att jag valde att intervjua dem var att jag anser att jag kan få djupa och mer 
givande svar än vid enkät. Lärare är den grupp av människor som bäst svarar mot mitt syfte. 
Patel och Davidson (2003) menar att urvalet av undersökningsgrupp beror på hur man 
formulerat sitt problem. Det innebär att jag inte utsett dem genom ett slumpmässigt val. Trost 
(2007) kallar det för kvoturval. I denna rapport har jag valt att kalla de två lärarna för Lisa och
Karin.

Lärare 1. 
Karin är utbildad svenska/so -lärare i år 4-9. Hon har jobbat i skolans värld i 8 år och med 
elever med utvecklingsstörning i 7 år. Förutom att hon jobbar med elever med 
utvecklingsstörning så har hon erfarenheter av barn med utvecklingsstörning från privatlivet. 
På skolan där Karin arbetar har man ett nära samarbete mellan lärarna och man samarbetar 
med andra skolor i kommunen när det gäller elever med utvecklingsstörning och deras 
möjlighet till inkludering. I denna kommun finns ingen särskola utan alla elever med 
utvecklingsstörning är inkluderade i klasser. Detta tror Karin beror på att det är för få elever 
för att göra en klass.  

Lärare 2
Lisa arbetar i dag på en annan arbetsplats men var intresserad av att delta i studien utifrån sina
tidigare erfarenheter som mentorsansvarig i särskolan. Hon arbetade då mycket med 
inkludering av elever och svarade på mina frågor utifrån hur hon och hennes kollegor 
arbetade då. Särskolan på den plats där Lisa arbetade fanns i samma byggnad som övriga 
skolan. Lisa har många utbildningar bakom sig och är bland annat grundskollärare åk 3-9 och 
hon har en kandidatexamen i specialpedagogik. Utöver detta har Lisa gått kurser i 
teckenkommunikation TAKK och Tidsenliga verktyg IT. Hon har arbetat i skolan i 10 år och 
7 av dessa i särskolan. Hon har även arbetat inom omsorgen för personer med 
utvecklingsstörning.  

3.2 Datainsamling

Kvalitativa studier innehåller enligt Backman (1998) inga siffror eller antal utan ger svar 
genom skriftliga eller muntliga formuleringar. Det finns olika kvalitativa metoder och jag har 
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valt intervjuer. Anledningen till att jag valde kvalitativa intervjuer var för att jag ville få så 
ingående samtal som möjligt med de utvalda lärarna. Med intervjuer som metod kan man få 
tillgång till mer utvecklade svar än om en enkät skulle användas menar Patel och Davidson 
(2003). Enligt Patel och Davidson är en kvalitativ studie menat för att upptäcka företeelser, att
tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller kultur. Jag vill med
min studie beskriva hur lärarna beskriver och uppfattar inkluderingen av elever med 
utvecklingstörning. Vid en intervju kan man enligt Patel och Davidson ställa frågor som ger 
den intervjuade möjlighet att svara med fria ord. Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer 
används när man vill erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld och genom dessa kan
man få en större förståelse och hitta mönster, erfarenheter, upplevelser och handlingar.

För att hitta olika lärare som arbetar med inkluderade elever har jag först frågat runt i min 
närmiljö för att få veta om någon känner till lärare som skulle vara lämplig för mig att 
intervjua och genom detta fick jag tag i några namn. Jag har även ringt runt till olika rektorer 
och chefer för att fråga dem om de hade någon lärare som arbetade med inkludering inom sitt 
verksamhetsområde. 

Patel och Davidson (2003) skriver att det är viktigt att den som intervjuar tänker på sitt 
kroppsspråk och sin ansiktsmimik. Man bör också visa förståelse och intresse för det den 
intervjuade berättar. Annars finns risk att denne intar en försvarsposition. Detta har jag försökt
eftersträva vid intervjutillfällena. 

Enligt Trost (1993) finns det både fördelar och nackdelar med att använda en diktafon. En 
fördel är att man kan lyssna på intervjun flera gånger, samt skriva ut intervjun ordagrant och 
därefter läsa den. Att använda diktafon som inspelningsalternativ är detsamma som att spela 
in med t.ex. mobiltelefon vilket jag gjort. Jag anser att det är jämförbart.  

Intervju 1
En av intervjuerna har skett via Skype, ett kommunikationsprogram som används via datorn. 
Skype var ett bra sätt eftersom jag inte hade möjlighet att resa till den intervjuade på grund av 
avståndet. Vid intervjun såg vi varandra via webbkamera vilket gjorde att jag inte missade 
kroppsspråk och mimik som kan vara viktigt att se. Kroppsspråket visar vad man anser om 
något eller hur man känner sig vid intervjun. Detta ger mig som intervjuare bättre möjlighet 
att ändra mitt tal eller kroppsspråk för att anpassa mig till den intervjuade. Det jag upplevde 
var att det var svårt att få ögonkontakt eftersom vi tittade på skärmen i stället för i kameran. 
Möjligheten att spela in samtalet underlättades av att jag kunde lägga telefonen bredvid datorn
och spela in på den. Givetvis frågade jag den intervjuade om lov att spela in, innan vi började.
Inspelningen gav mig möjlighet att koncentrera mig på personen och hennes svar i stället för 
att anteckna allting. Däremot har jag antecknat kort om den intervjuades kroppsspråk och 
mimik.

Miljön kan också vara av betydelse för hur lyckad en intervju blir, menar Patel och Davidson 
(2003). Jag kunde inte påverka miljön så mycket vid den här intervjun eftersom vi båda satt 
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vid var sin dator. Det jag kunde göra var att se till att jag satt ostört och utan störande ljud från
miljön runtomkring.  

Under intervjun blev vi trots detta störda av telefonen, hundar och oväntat besök för den jag 
intervjuade. Detta till trots plockade vi snabbt upp tråden och kunde fortsätta. 

Intervju 2
Min andra intervju skedde via mail eftersom det var svårt att hitta en gemensam tid som 
passade. Vi hade dock möjlighet att prata lite vid andra tillfällen vilket var givande för mig då
jag fick en tydligare syn av vad hon ansåg om inkludering och hur hon hade arbetat. För att 
kunna sammanställa de båda intervjuerna skickade jag samma frågor till henne som jag 
använt vid den tidigare intervjun. Då jag känt att jag behövt ställa följdfrågor om något har jag
ringt eller sms:at till henne. Hon var mycket tillmötesgående och tyckte det gick bra att jag 
ringde henne vid andra tillfällen. 

Genom att intervjua på detta sätt förlorade jag möjligheten att se den intervjuades kroppsspråk
och mimik vilket kan vara viktigt eftersom det förstärker det man säger. Men eftersom vi 
pratat vid några tillfällen och efter att ha läst hennes svar tyckte jag inte att de gjorde något för
hennes svar var väldigt beskrivande och välformulerade. 

3.3 Etiska överväganden

Det står i Vetenskapsrådet (1990) att det finns fyra huvudkrav som bör följas vid 
forskningsundersökningar. Jag har använt mig av dessa råd genom hela min studie.

Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens
Syfte, enligt vetenskapsrådet (1990) Jag har redogjort mitt syfte genom att beskriva detta i 
missivbrevet.

Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har, enligt vetenskapsrådet (1990), rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Jag har innan intervjun frågat om de ville delta och de har haft tid att fundera 
innan de bestämt sig och då kunnat välja att inte delta. 

Konfidentialitetskravet
I Vetenskapsrådet (1990)står det: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall
ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Lärarna har fått information om att deras svar är 
konfidentiella genom missivbrevet.
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Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får, enligt vetenskapsrådet (1990) endast användas 
för forskningsändamål. I missivbrevet framgår att svaren endast används i min rapport för att 
nå mitt syfte. 

3.4 Metodanalys
Jag har lyssnat och skrivit av det inspelade materialet från den första intervjun vilket tog tid 
men jag anser däremot att materialet blev bättre genomgånget eftersom det skett i flera steg.  
Efter det läste jag igenom svaren från intervju två noggrant. 

För att sammanställa de båda intervjuerna har jag använt mig av meningskategorisering som 
enligt Kvale (1997) betyder att man utifrån intervjutexterna sammanfattar till korta meningar 
så att man får en överblick av innehållet. På detta vis fick jag rubrikerna: Lärarens utbildning, 
Resurser och stöd, Läroplanerna och Inkludering. Dessa har sedan stått till grund för 
sammanställningen av resultatet för de båda intervjuerna. 

Patel och Davidson (2003) menar att vid transkriberingen av intervjuerna faller saker som 
mimik, kroppsspråk och gester bort. De menar att talspråk inte är detsamma som skriftspråk. 
Detta kan vara en nackdel men jag anser att intervjuer ändå är ett bra sätt att få reda på andra 
människors uppfattningar.

Jag har under tiden jag arbetat med sammanställnigarna skrivit dagbok. Detta menar Patel och
Davidson är bra för att minnas. När mina egna tankar och reflektioner finns nedskrivna kan 
jag återgå till dem för att minnas när jag senare skriver diskussionen.  
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4 Resultat

4.1 Sammanställning

4.1.1 Lärarens utbildning

Karin menar att hennes egen utbildning inte riktigt räcker till trots vidareutbildningar i form 
av korta kurser och hon kunde sedan tidigare använda sig av tecken som stöd. Hon känner att 
hon skulle behöva läsa mer specialpedagogik med inriktning på elever med 
utvecklingsstörning. Lisa däremot är ganska nöjd med sin utbildning och menar att det alltid 
går att lära mer. Hon skulle vilja läsa mer inom olika ämnesområden såsom matte, engelska 
och läsinlärning. Hon vill även läsa relationspedagogik.

4.1.2 Resurser och stöd

I både Lisas och Karins klass arbetar förutom läraren några assistenter. Dessa assistenter är 
med sina elever större delen av dagen. På min fråga om vad assistenterna har för utbildning 
svarar Karin: ”Det har ingen högre pedagogisk utbildning, utan du vet hur det funkar. Man 
tar det som finns.”

När det gäller olika hjälpmedel använde både Karin och Lisa liknande verktyg. En del elever 
har en timstock för att ha koll på tiden. Andra har larm i mobiltelefonen eller i en handifon 
som är en liten fickdator. Karins klass använde sig även av bildscheman där de själva tagit 
foton i klassrummet för att tydliggöra mer specifikt vart en viss elev skulle vara på en lektion. 
Hon menade att denna elev inte klarade av t.ex. pictogrambilder för de visade inte lika 
konkret vart eleven skulle befinna sig. Lisa hade däremot använt sig av färdiga bildstöd såsom
pictogram men även egentillverkade bilder. 

Båda två använde sig av tecken som stöd. De sa att datorerna med olika pedagogiska program 
användes flitigt. I Lisas klass hade man anpassade läromedel och laborativa material. Man 
anpassade även miljön och undervisningen efter elevernas behov. De båda lärarna ansåg att 
man ska ge barnen möjligheter att lära genom varierad undervisning och detta genom att 
fokusera på vad eleven kan istället för på elevens svårigheter. Lisa upplevde det som att 
skolledningen prioriterade eleverna. De såg till att det alltid fanns vuxet stöd åt de elever som 
behövde det och det var aldrig något problem om det behövdes något särskilt. 

4.1.3 Läroplanerna

Karin benämner under hela intervjun eleverna med utvecklingsstörning som särskoleeleverna.
Detta visade sig bero på att de går efter särskolans läroplan, Lgrs11 (Skolverket 2011). 
Eftersom särskolan har en annan timplan än grundskolan så har man på Karins skola löst vissa
praktiska ämnen såsom hem- och konsumentkunskap, som särskolan har fler timmar per 
vecka än grundskolan, genom att ”särskoleeleverna” går ifrån och har detta ämne för sig 
själva. Vid detta tillfälle kommer även elever från byskolorna för att delta på lektionen. Man 
samlar alltså alla elever med utvecklingsstörning i hela kommunen vid dessa tillfällen. På så 
vis menar Karin att de får lite av båda delarna. De är som en särskoleklass när de är 
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tillsammans på hem- och konsumentkunskapslektionerna men de är ändå inkluderade i sina 
klasser. Dessutom har man inne i skolan där Karin arbetar ett eget grupprum som är avsett för 
särskoleeleverna. Där sitter de ibland för sig själva men ibland är även några av de andra 
eleverna med för att få möjlighet att arbeta i mindre grupper.  

Lisas arbete skiljde sig från Karins eftersom hon jobbade i särskolan och följde sina elever ut i
grundskoleklasserna. Men Lisa har även arbetat med omvänd inkludering. Det är när elever 
från grundskolan kommer till särskolan för att få undervisning. Eleverna i Lisas klass erbjöds 
blandade betyg. Om en elev klarade målen enligt lgr11 bedömdes den efter det. Det var upp 
till lärarna att informera föräldrarna om vilka mål en elev klarat men föräldrarna fattade beslut
om vilken betygsform som skulle väljas.  

4.1.4 Inkludering

På min fråga om de inkluderade eleverna har vänner i klassen svarar Karin:

”Det har de. Jag upplever att de själva vill vara mer och mer i klassen ju äldre de blir. Det 
beror också mycket på den personal som jobbar, om man stöttar dem eller att man tycker att 
de ska vara för sig själva.”

  
Karin tycker att det går bra för de elever som är inkluderade. Däremot menar hon att det är 
viktigt att de får ha mycket kontakt med klassen för så fort man tar ut elever med 
utvecklingsstörning från klassen blir de utanför. Lisa menar att hennes elever inte är fullt ut 
inkluderade i en grundskoleklass och detta beror på elevernas individuella behov. Däremot 
har hon haft elever som nästan bara var i sin ”hemklass”, som hon säger. 

”Är man inte med klassen mycket så är man tillslut inte efterfrågad heller och då kan man inte 
längre kalla det inkludering. Vissa elever känns inte fullt ut inkluderade men det beror ju på 
eleven själv också. Hur pass socialt intresserad man är och vilken funktion man har. En del 
elever kan ju vara nöjda med att sitta bredvid. Att inte vara delaktig. Man upplever själv att 
man är delaktig fast man sitter bredvid. Förstår du? Utifrån sett kan man tycka stackars du… 
men de själva upplever det inte så.”(Karin)

Lisa menar att det gäller att vara lyhörd och verkligen lyssna på eleverna när det gäller deras 
relationer med de andra barnen. Det är också viktigt att ha ett nära samarbete med föräldrarna.
Att ha en öppen dialog med föräldrarna gör att man har större chans att uppfatta saker som 
eleven säger eller visar hemma då eleverna inte berättar allt som händer för sin lärare. Lisa 
säger att en del elever inte klarar av det sociala samspelet och då gäller det som personal att 
hjälpa dem att reda ut de missförstånd som uppstår. Vidare menar hon att särskoleelever inte 
alltid har samma behov av vänner som andra barn. Hennes elever har haft vänner men de har 
inte umgåtts på samma sätt som andra elever. En del elever är inte mogna för att ha vänner 
och kanske inte når dit förrän senare i livet menar Lisa.

För att underlätta för elever med utvecklingsstörning i klassen arbetar Karin med ett 
läromedel som heter Ninjakoll. Där diskuterar man vad en utvecklingsstörning är och syftet är
att alla elever ska få en förståelse för hur hjärnan fungerar. Lisa och hennes kollegor var 
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mycket ute på rasterna och pratade med andra elever vilket gjorde att de fick ett bra 
bemötande och deras närvaro på lektionerna blev då inget avvikande. 

Karin tycker att det är mer fördelar än nackdelar att jobba med inkludering. Hon menar att om
eleverna med utvecklingsstörning inte får vara delaktiga och synas, blir de fort något som de 
andra eleverna ser som udda och annorlunda. Vidare säger hon att de nackdelar som finns kan
vara att det ibland finns elever som kastar ur sig glåpord. Men det måste man arbeta med 
oavsett om man har elever med utvecklingsstörning eller inte. Lisa menar att fördelarna är att 
grundskoleeleverna får lära sig att alla är olika och att det inte är något konstigt med 
särskolan. Lisa säger att både hon själv och eleverna får en känsla av att ”jag kan”. De 
svårigheter Lisa stött på var all tid det tog att reda ut missförstånd, föräldrasamverkan och 
handledning till annan personal. Det kan också vara svårt att vara flexibel. Om något händer 
kanske man måste lägga bort läroböckerna och ta itu med situationen.

Lisa tycker att inkludering är jätteviktigt men samtidigt är det oerhört viktigt att vara flexibel 
och att ständigt utvärdera om vad som funkar och inte. Hon menar att det är elevens 
individuella behov som ska styra, inget annat. 

Att elever med utvecklingsstörning ska vara inkluderade tycker Karin är självklart. 

”Det är sorgligt att man plockar ut dem ur klasserna. Särskilt i en liten ort som den här, där det
inte finns så många och de är spridda i ålder.”

4.1.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis går jag tillbaka till mina frågeställningar för att klargöra att jag fått svar 
på mina frågor.

Vilka för- och nackdelar kan, enligt lärarna, uppkomma i grundskoleklasser som har 
inkluderade elever med diagnosen utvecklingsstörning?  
De lärare jag intervjuat menar att det är mest fördelar med inkludering. De säger att om man 
särskiljer dem från de andra barnen blir de något konstigt och annorlunda. Det är upp till 
personalen att se till att inkluderingen går bra. Vidare menar de att det är bra för de andra 
eleverna att lära sig att det är okej att vara olika. Nackdelar kan vara att det tar extra mycket 
tid att reda ut missförstånd men även att det på vissa skolor förekommer glåpord men å andra 
sidan förekommer sådant även om det inte finns elever med utvecklingsstörning på skolan. 

Vad finns det för stöd och hjälp för de inkluderade barnen med utvecklingsstörning?
I dagens skola finns det många olika hjälpmedel för elever med utvecklingsstörning menade 
de båda lärarna. Exempel på dessa är bildscheman, timstock, datorer, laborativa läromedel, 
och telefoner. Resurser finns även i form av extra personal såsom assistenter och extra lärare. 

Hur jobbar grundskollärare i förhållande till läroplanerna när de har elever med 
utvecklingsstörning som är inkluderade i klassen?
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Betygssättningen är upp till föräldrarna och beroende på vad varje elev klarar av. När det 
gäller att arbeta mot två olika läroplaner har man löst det genom att avsätta egna lektioner för 
de elever som är kopplade mot särskolans läroplan när det gäller ämnen där timplanen skiljer 
sig mot grundskolans läroplan. Vidare menar en av lärarna att eleverna klarar av att arbeta i 
samma klassrum med t.ex. matematik trots att de inte är på samma nivå. Vid genomgångar 
kan man dela upp klassen om de inte är på samma ställe.

4.2 Yrkesrelevans
En skola för alla och inkludering av elever i behov av särskilt stöd är ett ämne som är väldigt 
omdiskuterat i samhället. Många olika debatter skrivs i tidningarna både till för- och nackdel 
för inkludering. Även bland personal inom barnomsorgen och skolan diskuteras detta i stor 
utsträckning. Åsikterna är många och min studie belyser bara en liten del av detta.

Corbett och Slee (2000) menar att det är lärarna som gör inkluderingen möjlig och det är upp 
till dem hur lyckad den blir. Emanuelsson (2004) menar att det handlar om att göra 
förändringar och att inte låta andra människors tankar om en del elevers förutsättningar vara 
ett hinder för inkluderingen.
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5 Diskussion

Under denna rubrik kommer jag att diskutera metoden samt analysera och diskutera resultatet 
i relation till forskningslitteraturen. Jag kommer även att synliggöra egna tankar och 
reflektioner samt lyfta slutsatser jag dragit. Slutligen kommer jag även att presentera förslag 
på några ytterligare forskningsfrågor.

5.1 Metoddiskussion

Jag anser att mitt val att intervjua lärare var bra vilket Patel och Davidson (2003) styrker då de
menar att urvalet ska baseras på vilka som bäst svarar mot syftet. Det hade varit intressant att 
intervjua fler då jag tror att jag fått en bredare syn på saken då, men eftersom de två lärare jag 
intervjuade hade utförliga svar på mina frågor så känns det som att de ändå kompenserar 
antalet intervjuer. 

Att använda mig av intervjuer har jag upplevt som svårt eftersom det varit svårt att hitta lärare
som arbetar med elever med diagnosen utvecklingsstörning som är inkluderade i grundskolan.
Problemet har också varit att jag skickat ut flertalet mail med missivbrev och 
intervjuförfrågningar utan att få svar. Jag tror att det att det hade underlättat om jag fått 
tillgång till de berörda lärarnas telefonnummer i stället för deras mailadresser. Detta är något 
jag kommer att tänka på till nästa gång. Vid ett telefonsamtal kan jag lättare berätta mitt syfte 
och få personen mer intresserad än vid ett skrivet mail. Dessutom tror jag att lärare hellre 
fyller i en enkät eftersom det tar mindre tid och många är rädda att de vid en intervju ska säga 
något som bryter mot deras tystnadsplikt.

Att göra intervjuer via skype var också en ny erfarenhet för mig vilket gjorde att detta kändes 
lite svårt. När man sitter i samma rum känns det mera vant och man pratar mer avslappnat 
men trots detta gick intervjun bra. Däremot har jag insett att innan nästa gång jag använder 
skype i intervjusyfte så ska jag först vara mer van vid att prata via datorn.

Innan jag skickade iväg mina intervjufrågor till den lärare jag skulle intervjua via mail tänkte 
jag noga efter på för- och nackdelar med att skicka frågorna. Risken fanns ju att hon skulle 
läsa på innan hon svarade eller att hon bara skulle svara efter hur det borde vara. Men efter 
flera överväganden kom jag fram till att hon inte hade anledning att skriva något som inte var 
sant. Jag såg det som en fördel att maila intervjufrågorna i förväg. Då hade både jag och den 
lärare som jag intervjuade mer tid att överväga frågor och svar.

Trots alla ovanstående problem måste jag hålla med Patel och Davidson (2003) när de skriver 
att en kvalitativ intervju ger möjlighet för ett mer öppet samtal. Jag som intervjuare kan ställa 
följdfrågor utefter det svar jag får och den jag intervjuar får möjlighet att svara fritt med egna 
ord. Att jag hade fasta frågor som jag utgick ifrån och samtidigt hade möjlighet att tillägga 
eller ändra på frågorna under intervjun ser jag som positivt. 
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Kvale (1997) menar att kvalitativa intervjuer används när man vill erhålla beskrivningar av 
den intervjuades livsvärld. Genom kvalitativa intervjuer kan man få en större förståelse och 
hitta mönster, erfarenheter, upplevelser och handlingar. Detta ser jag också som positivt när 
det gäller kvalitativa intervjuer. Jag har fått mycket bra svar och djupgående beskrivningar om
lärarnas situation i skolan när det gäller att arbeta med inkludering av elever med diagnosen 
utvecklingsstörning. 

5.2 Resultatdiskussion

Att jag bara gjort två intervjuer kan ha påverkat resultatet. Jag anser om jag fått svar av flera 
hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Det hade varit bra med en bredare syn på saken. 

Syftet med studien var att belysa lärares arbetssituation när det gäller arbetet med elever med 
diagnosen utvecklingsstörning som är inkluderade i grundskoleklasser. Genom intervjuerna 
har jag sett att de lärare jag intervjuade är eniga när det gäller att inkludering är något positivt 
och att det inte är omöjligt och svårt att arbeta för en skola för alla. Det gäller bara att ha rätt 
inställning och säga till sig själv att det går bra. Inkludering är något som borde vara självklart
för alla barn med utvecklingsstörning. 

5.2.1 Lärarens utbildning

Karin menade till skillnad från Lisa, att hennes utbildning inte riktigt räckte till utan hon ville 
ha mer specialpedagogik vilket Andersson (2009) styrker i sin forskning om hur det är att vara
lärare idag. Han menar att många lärare känner att de saknar specialpedagogisk utbildning. 
Jag tror att detta är ett stort problem bland många lärare. Jag har själv hört lärare prata om 
barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna resonerat kring att de inte vet hur de ska handskas
med olika problem. Kernell (2010) menar att lärare måste vara engagerade i eleverna och visa
intresse för deras livsvärld. Han skriver också att det kräver flexibilitet och inlevelseförmåga 
hos läraren när det gäller mötet med eleverna. Detta menar Lisa var mycket viktigt för att få 
nära kontakt med eleverna och för att bygga upp en relation dem emellan. Om detta hade med
Lisas utbildning att göra eller att hon var sådan som person kunde jag inte avgöra men jag 
anser att ju mer utbildning och erfarenhet man har desto mer vet man om hur man ska möta 
eleverna i deras livsvärld. 

5.2.2 Resurser och stöd

I Lisas och Karins klass arbetade även assistenter vilket Vernersson (2007) menar är den 
viktigaste resursen. Det är de som ska tillgodose elevens grundläggande behov. På Lisas 
arbetsplats var detta något som verkligen prioriterades vilket alltså inte stämmer in på det 
Andersson (2009) skriver om indragna resurser och budgetar. 

Trots att Teveborg (2001) skriver att det är viktigt att se över personalens kompetens och 
möjligheter menar Karin att de assistenter som arbetade med hennes elever inte hade någon 
pedagogisk utbildning. Detta betyder inte att de var olämpliga som assistenter utan att de hade
annan kompetens som gjorde det möjligt. Däremot vet jag av egna erfarenheter att det är 
jätteviktigt att personkemin fungerar mellan personal och elev. 
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Andersson (2009) skriver att lärare bör ställa sig frågan ”Vilka förändringar kan vi göra i 
klassen för att förbättra situationen?” Detta är något som Lisa och Karin hade tänkt på. De 
hade anpassat och förändrat i klassen för att göra det möjligt för elever med 
utvecklingsstörning att kunna fungera där. Karin och Lisa hade anpassat undervisningen efter 
varje elevs behov precis som Teveborg (2001) beskriver att man bör göra när man arbetar 
med elever med utvecklingsstörning. Detta styrks även av Nilholm (2006) och Corbett och 
Slee (2000). Att anpassa undervisningen och miljön efter elevernas behov visar på att de sätter
eleverna i centrum vilket styrks av Teveborg (2001). De båda lärarna i min studie håller inte 
med i det Karlsudd (1999) säger, att det är svårt att anpassa verksamheten efter elever i behov 
av särskilt stöd. De menar att det handlar om att börja hos sig själv med att se möjligheter 
istället för problem. Thunman och Edström (1988) menar att det är viktigt att se barnet och 
inte utvecklingsstörningen detta visar de båda lärarna att de gör genom att se barnets 
möjligheter istället för svårigheter. Att de dessutom varierar undervisningen menar Marthon 
och Booth (2000) ger eleverna möjlighet till ökad kunskap

Danielsson och Liljeroth (1996) skriver att det är viktigt att ha struktur och fasta rutiner. Båda 
lärarna som jag intervjuade berättade om deras sätt att göra dagen tydlig för elever med 
utvecklingsstörning genom att göra olika bildscheman. De använde även tecken som stöd 
vilket styrks av Teveborg (2001). Gotthard (2007) skriver om ett tidshjälpmedel som kallas 
timstock. Detta var något som Karins elever hade stor hjälp av när det gällde att förstå tiden. 
Hon sa även att det finns andra sätt att se tiden eller hålla koll på klockan. Datorer med 
pedagogiska program nämner Gotthard som ett hjälpmedel vilket de båda lärarna i min 
intervjustudie använde sig av.

5.2.3 Läroplaner

I Karins klass gick eleverna med utvecklingsstörning efter särskolans läroplan, Lgrs11 
(Skolverket 2011). Det innebar att de i vissa ämnen hade en annan timplan än grundskolan. 
Teveborg (2001) skriver att det ska framgå i skolplanen hur kommunerna ska förverkliga en 
fullgod utbildning för elever med utvecklingsstörning. Detta hade man i Karins kommun löst 
bra genom att de lektioner som skiljde sig från grundskolans timplan enligt de respektive 
läroplanerna fick de elever som var kopplade mot särskolan gå ifrån och ha för sig själva. 
Karins elever är individintegrerade, som det står i skollagen, Utbildningsdepartementet 
(2010). 

Eleverna i Lisas klass erbjöds blandade betyg. Om en elev klarade målen enligt lgr11 
bedömdes den efter det. Det var upp till lärarna att informera föräldrarna om vilka mål en elev
klarat men föräldrarna fattade beslut om vilken betygsform som skulle väljas. Detta styrks i 
skollagen som säger att: 

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de 
huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i
grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 
sameskolan. (kap.7.§ 9)
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5.2.4 Inkludering

Karin benämner under hela intervjun eleverna med utvecklingsstörning som särskoleeleverna.
Detta kan ses som att de inte är fullt ut inkluderade. Att vara inkluderad innebär enligt 
Vernersson (2007) att eleven är accepterad och har möjlighet att delta i ett positivt samspel 
med övriga gruppen. Emanuelsson (1996) skriver att så länge man använder ordet inkluderad 
eller integrerad elev så finns det fortfarande en skillnad i gruppen. 

Ibland använde Karin ordet integrerad och inkluderad ibland. Detta är ett bevis på att folk inte
är riktigt enade i vilket ord som ska användas vid de olika situationerna. Nilholm (2006) 
menar att inte ens forskarna är överens om hur begreppen ska användas och hur ska vi andra 
då veta. Nilholm menar dock att det kan komma att behövas ett nytt begrepp vad gäller 
skolans anpassning till elevers olikheter. 

Corbett och Slee (2000) menar att en lyckad inkludering beror på lärarnas metoder och 
skolans livssyn. Karin sa att barnens möjlighet till vänner i klassen helt är upp till den 
personal som jobbar och hur engagerade de är i att stötta eleven i sina möjligheter till social 
gemenskap. Lisa och hennes kollegor var mycket ute på rasterna och pratade med andra 
elever vilket gjorde att de fick ett bra bemötande och deras närvaro på lektionerna blev då 
ingenting som, av eleverna, upplevdes annorlunda. En nackdel som Lisa påpekade var att det 
gick mycket tid att hjälpa eleverna att reda ut missförstånd. Detta belyste Andersson (2009) 
att flera lärare i hans studie antytt varit ett problem. Både Lisa och Karin säger precis som 
Emanuelsson (2004) att en lyckad inkludering beror helt på andra personers värderingar om 
andras förutsättningar.

På Lisas arbetsplats fanns särskolan i grundskolans lokaler vilket Andersson (2009) kallar för 
lokalintegrering. Där Karin arbetade hade man ingen särskola och menade att det inte 
behövdes för att inkluderingen fungerade bra. Det Karin och Lisa berättar om deras åsikter om
inkludering stämmer väl in med det Andersson (2009) skriver om att man ska se olikheterna 
som en tillgång. Både Lisa och Karin menar att fördelarna med inkludering är att 
grundskoleeleverna får lära sig att alla är olika och att det inte är något konstigt med 
särskolan.

Karin och Lisa upplevde inte inkluderingen som någon nackdel utan hellre tvärtom. Lisa 
menade att glåpord och liknande kan uppkomma även om eleven inte har en 
utvecklingsstörning vilket alltså säger emot det Evaldsson (2012) skriver. Hon menar att när 
en elev bryter mot det normala är det lätt att denne blir utfryst eller skrattad åt. Karin menade 
att detta problem finns även i klasser där alla är ”normala”. 

De två lärare jag har intervjuat ser inte problemet med inkludering så som Karlsudd (1999) 
beskriver det, att det kan vara problem att inkludera elever i skolan eftersom det då skulle 
kräva mindre klasser, bättre utbildning och hänsynstagande till elever med 
utvecklingsstörning. Han menade att eleverna skulle få en bättre självbild av att gå i särskola 
eller annan specialklass. Däremot gjorde det enligt Karlsudd ingen skillnad för själva 
kunskapsinhämtandet. Lärarna som jag intervjuade menar att om elever med 
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utvecklingsstörning får vara med sina klasser ökar deras möjligheter till större socialt nätverk 
och detta i sin tur stärker elevernas självbild. Rosenqvist (1996) menar att inkludering är bra 
om eleven har en bra status i gruppen. Han skriver också att ofta tror en elev att den är med 
men i själva verket står den bredvid. Precis det här tog Karin upp som exempel när vi pratade 
om elevernas möjligheter till kompisrelationer. Skillnaden mot det Rosenqvist skrev är att 
Karin menade att en del elever själva väljer att stå bredvid. En del barn är inte intresserade av 
att umgås och kanske gör det på ett annat sätt än andra barn menar både Karin och Lisa

5.2.5 Sammanfattning
I diskussionen har jag diskuterat runt lärares utbildning och erfarenheter. Utbildningen spelar 
roll i mötet med elever med utvecklingsstörning. Ju mer erfarenhet och utbildning en person 
har desto säkrare känner den sig i sin roll som lärare. Jag har även diskuterat runt resurser och 
stöd och menar då att det viktigaste stödet för elever med utvecklingsstörning är i form av 
extra personal. Läroplanerna tas också upp och detta eftersom de lärare jag intervjuat har 
arbetat efter två läroplaner vilket de löst på olika sätt. I sista delen i diskuterades inkludering. 
Båda lärarna var helt överens om att inkludering var något positivt och det handlade om att ha
rätt förhållningssätt och att inte se svårigheterna utan att se och fokusera på möjligheterna. 

5.3 Vidare forskning
Jag anser att det finns mycket mer att utforska inom ämnet. Tips att forska vidare kan vara: 
Hur upplever elever sin vardag som inkluderad elev? 
Når eleverna med utvecklingsstörning kunskapskraven i de olika skolformerna?
Är inkludering alltid det optimala för alla elever?
Vad tänker föräldrarna till elever med utvecklingsstörning om inkludering?
 ”En skola för alla”, är det så?
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Bilaga 1

Intervjufrågor till grundskollärare

1. Vad har du för utbildning?

2. I vilken årskurs jobbar du?

3. Hur många år har du jobbat i skolan?

4. Hur många år har du arbetat med barn med utvecklingsstörning i din klass?

5. Har du annan erfarenhet av barn med utvecklingstörning? Vad i så fall?

6. Hur många barn med utvecklingsstörning har ni i klassen?

7. Hur många andra vuxna arbetar i klassen?

8. Vad har de andra vuxna för yrke?

9. Hur är de kopplade till eleverna?

10.  Finns det andra resurser för eleverna med utvecklingsstörning?

11. Använder ni er av något/några hjälpmedel?

12. Finns det någon särskola på din arbetsplats?

13. Är eleverna med utvecklingsstörning kopplade till särskolan på något sätt? Hur?

14. Vilken läroplan går eleverna efter, lgr11 eller lgrs11? 

15. Hur jobbar ni med dubbla läroplaner?

16. Känner du att din utbildning är tillräcklig för att undervisa alla dina elever?
Om inte, vad saknar du?

17. Upplever du att det går bra för de integrerade eleverna? Motivera.

18. Når de integrerade eleverna kunskapskraven? 

19. Är eleverna med utvecklingsstörning integrerade full ut?
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20. Har det integrerade eleverna vänner i klassen?

21. Är de integrerade eleverna i helklass lika mycket som alla andra?

22. Gör ni något särskilt i klassen för att eleverna med utvecklingstörning ska fungera 
bättre i klassen?

23. Hur är elevernas arbetsmiljö?

24. Har ni ändrat något i miljön på grund av elevernas behov?

25. Vilka fördelar finns det med att arbeta med elever med utvecklingsstörning som är 
inkluderade i klasserna?

26. Vilka svårigheter finns det med att arbeta med elever med utvecklingsstörning i 
grundskoleklassen?

27. Är det något du vill tillägga?
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Bilaga 2

Missivbrev

Hej

Jag heter Sakina Stenman och går sista året på förskollärarutbildningen vid LTU. Jag
skriver till er inom skolan för att jag just nu skriver ett examensarbete på C-nivå om 
barn med diagnosen utvecklingstörning som går i grundskolan. 

I dagens samhälle diskuteras det om ”en skola för alla” och hur man ska inkludera 
alla barn i de olika verksamheter som finns. Detta fungerar givetvis olika på olika 
platser men jag finner det intressant att undersöka ämnet.

Syftet med studien är att belysa hur man arbetar med inkludering i grundskolan av 
elever med diagnosen utvecklingsstörning. Vidare vill jag undersöka vad det finns för 
stöd för barn med diagnosen utvecklingsstörning som är inkluderade i grundskolan.

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring det ämnet, men har också för 
avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer. Därmed vill jag intervjua 
dig/er, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för mig och 
mitt arbete. Intervjun kommer att bestå av 27 frågor och jag hoppas på en givande 
diskussion med er ska vara möjlig. Intervjun tar mellan 20-30 minuter och jag hoppas
att du på något sätt har möjlighet att delta.
 
Min önskan är att få använda en diktafon för att spela in intervjun. Inspelningen 
kommer jag att radera sedan jag sammanställt resultatet. Den används inte till något 
annat än just sammanställningen. 

Er medverkan och era svar kommer att behandlas efter vetenskapsrådets 
rekommendationer vilket innebär att:

• Era svar kommer endast att användas till ett sammanställt resultat i min 
rapport 

• Svaren är konfidentiella.

• Er medverkan är frivillig 

• Ni kan givetvis välja att hoppa närsomhelst om ni inte längre vill delta. 

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig via mail: sakste-0@student.ltu.se
Eller via telefon: 073-091 29 99

Med vänlig hälsning Sakina Stenman
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Bilaga 3

Bilder på pictogram
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