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FÖRORD
För fyra år sedan lämnade jag en fast tjänst och en stor trygghet i mitt liv för att ge mig ut på
nya äventyr och en helt ny utbildning. Dessa fyra år har präglat den jag är idag på många sätt
och jag har många gånger kämpat fast jag inte haft någon ork kvar, även så under denna
termin och med detta examensarbete.
Först och främst vill jag tacka mina informanter som har ställt upp för mig och medverkat i
intervjuer och till att denna avhandling har varit möjlig för mig att fullfölja. Trots er bristande
tid och den stress jag vet att ni var i just då så tog ni er tid för att hjälpa mig framåt i mitt
arbete och det är ovärderligt. Utan er hade detta aldrig varit möjligt!
Jag vill även rikta ett tack till min handledare Annbritt Palo för att du har tagit mig ner på
jorden de gånger jag har varit ute och svävat. Tack för att du har fått mig att tänka utifrån nya
perspektiv.
Sist men inte minst vill jag ägna ett stort tack till mina studiekamrater Ida Ivarsson och Ellen
Barsk för att ni har funnits där från början till slut. Denna uppsats har varit ett enskilt arbete
men med er vid min sida har jag aldrig känt mig ensam. Tack för alla gånger ni har hjälpt mig
när jag har suttit fast, för att ni har motiverat mig att plugga fastän jag inte haft någon
motivation. Tack för att ni har tagit er tiden att hjälpa mig, såväl språkligt som med
utformningen av arbetet. Utan er stöttning hade detta examenarbete aldrig blivit gjord.

SAMMANFATTNING
Inom den svenska skolan har begreppet inkludering fått en större betydelse och är idag en
rättighet för alla elever. Inkludering kan tolkas på olika sätt utifrån den rumsliga
inkluderingen, den sociala inkluderingen men också att varje enskild individ upplever känslan
av att vara inkluderad. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka faktorer som
grundlärare F – 3 anser påverkar möjligheter till inkludering av elever med kognitiva
funktionsnedsättningar vid läsinlärning. Det empiriska materialet har samlats in genom
intervjuer med en fenomenografisk ansats och en systematisk litteraturstudie. I föreliggande
studie har fem lärare intervjuats varav två arbetar som specialpedagoger. Litteraturstudien är
gjord för att ta reda på vad forskningen säger om inkludering av elever med kognitiv
funktionsnedsättning och sedan jämförs resultatet från lärarintervjuerna med litteraturstudien.
Studiens slutsatser är att forskning framhåller att det krävs ett systematiskt arbete med
inkludering av elever med kognitiv funktionsnedsättning för att få en så kvalitativ
undervisning som möjligt i läsinlärning. Även några av lärarna pratar om vikten av
organisationens engagemang. Lärarnas åsikt är att organisationen och ledning utgör en
betydelsefull aspekt i inkluderingsarbetet med elever med kognitiv funktionsnedsättning vid
läsinlärning. Detta för att lärarna anser att organisationen och ledningen sätter grunden för hur
man ser på inkludering och vill att skolan ska arbeta. De intervjuade lärarnas åsikter kring
läsinlärning är att lärare bör vara flexibla i sitt arbetssätt och anpassa undervisningen efter
elevgruppen och dess behov. Resultatet från litteraturstudien visar att lärares baskunskaper
kring läsundervisning inte alltid är goda nog för elever i svårigheter, vilket leder till att högre
krav ställs på läsundervisningen.
Nyckelord: hjälpmedel för elever i skolan, inkludering, kognitiva funktionsnedsättningar,
läsinlärning.

ABSTRACT
Within the Swedish school, the concept of inclusion has become more important and today it
is a privilege for all students. Inclusion can be interpreted in different ways based on spatial
inclusion, social inclusion, but also that every single individual experiences the feeling of
being included. The purpose of the present study is to investigate what factors F-3 teachers
considers to affect the inclusion of students with cognitive impairment in learning to read.
The empirical material has been collected through interviews with a phenomenological
approach and a systematic literature studies. In this study, five teachers have been
interviewed, two of whom are working as a specialeducator. The literature study was made to
find out what research says about inclusion of cognitive impairment pupils and then compare
the results of the interviews with the literature study.
The study´s conclusions are that research emphasizes the need for a systematic work with
inclusion of students with cognitive impairment in order to obtain as qualitative education as
possible with their ability of learning to read. Some of the teachers also talk about the
importance of the organization’s commitment. The teachers’ opinion is that the organization
are an important aspect of the inclusion work with pupils with cognitive impairment in
learning to read. This is because teachers believe that the organization provide the basis for
how to look at inclusion and how the school is supposed to work with it. The interviewed
teachers’ views about learning to read are that teachers should be flexible in their approach.
The results of the literature study show that teachers’ basic knowledge of reading instruction
is not always good enough for pupils in difficulty, which means that higher education
requirements are required.

Keywords: Aids for pupils in school, cognitive impairments, inclusion, integration, learning
to read.
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1 Inledning
Under min tid på lärarutbildningen har mycket fokus varit på att inkludera alla elever i
klassrummet och anpassa lektionerna efter alla enskilda elevers behov och förutsättningar.
Detta är dock inte något jag sett under mina verksamhetsförlagda utbildningar. Den teori jag
under utbildningens gång mött överensstämmer alltså inte med den praktik jag deltagit i. Med
denna observation kom ett intresse att utvecklas kring vad detta beror på. Samtidigt som jag
med denna studie vill kunna belysa hur organisationen skulle kunna utvecklas för elever i
särskilda behov och deras framtida utveckling.
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017),
(hädanefter kallad Lgr11), står det att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje enskild
individ efter elevens förutsättningar och behov samt att varje skola har ett ansvar att anpassa
utbildningen för elever som har svårt att nå målen. I läroplanen för grundsärskolan kan man
läsa att skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Båda
dessa läroplaner kommer att användas i detta examensarbete. Liberg (2006) vidhåller att
skolans övergripande mål är att varje barn ges möjlighet till att utveckla sin språkliga
förmåga. Detta innebär att varje elev, oavsett förutsättningar har rätt att från skolans håll få
möjlighet till att lära sig att bland annat läsa. Samtidigt skriver Lgr11 (Skolverket, 2017) att
varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och att skolan ska ta varje elevs förutsättningar
och behov i hänsyn. Därmed anser jag det vara viktigt att belysa hur lärarna inkluderar
eleverna i deras läsutveckling.
Under mina verksamhetsförlagda utbildningar, har jag upplevt att detta inte alltid fungerar
lika bra i praktiken som forskning visar. Därför vill jag ta reda på vilka faktorer som
klasslärare anser påverkar deras möjligheter att i läsinlärning inom ramen för
svenskundervisningen i klassrummet inkludera elever med kognitiv funktionsnedsättning.
Resultatet av denna studie kommer att ge grundlärare F–3 en inblick över skillnaderna mellan
forskning och grundlärares uppfattningar om inkludering av elever med kognitiv
funktionsnedsättning, i relation till läsinlärning.

2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som F–3 lärare anser påverkar
möjligheter att inkludera elever med kognitiv funktionsnedsättning. Fokus ligger på
läsinlärning. Frågeställningarna i denna studie är:
● Vilka faktorer anser klasslärare i F–3 påverkar möjligheter till inkludering ?
● Hur arbetar klasslärare i F–3 för att inkludera alla elever vid läsinlärning?

● Vad säger forskning kring organisation, regelverk och läsinlärning om inkludering i skolan?

2.1 Begreppsdefinition
Hjälpmedel för elever i skolan: Med hjälpmedel för elever i skolan avser jag i denna studie
ett stöd för elever utveckling, exempelvis en iPad.
Integrering: Med integrering avses elever som lyder under grundsärskolans läroplan men går
i grundskolan.
Inkludering: Med inkludering avses i denna studie elever som går under grundsärskolans
läroplan men tillhör grundskolan och får undervisning anpassad efter individen behov.

3 Teoretisk utgångspunkt
Denna studie handlar om att ta reda på vilka faktorer som dessa grundlärare F–3 anser
påverkar möjligheter till inkludering av elever med kognitiva funktionsnedsättningar vid
läsinlärning. Ludwig Von Bertalanffys systemteori kring hur människor i olika grupper ses
som ett system och dess stora engagemang att studera relationer mellan individen och
gruppen, är vald utifrån att i denna studie undersöka om de deltagande lärarna som alla har
elever med kognitiva funktionsnedsättningar i sin klass, ser klassen som en helhet och
inkluderar alla elever. För att besvara studiens syfte kommer jag att utgå ifrån systemteorin
och dess sätt att se och tänka om andra människor.

3.1 Systemteori
Svedberg (2017) tydliggör hur man kan se systemteorin i skolans verksamheter genom att
exemplifiera hur man ser på elever med svårigheter, som utifrån ett systemteoretiskt
perspektiv mer korrekt ses som elever i svårigheter. Vidare exemplifierar han hur lärare kan
arbeta utifrån det systemteoretiska perspektivet genom att utgå från att alla elever inte ännu
har lärt sig att läsa, istället för att hävda att ett visst antal elever inte kan läsa. Svedberg (2017)
förklarar att genom att läraren uttrycker att alla inte har lärt sig att läsa, lägger läraren inte
problemet på individen utan snarare på lärarens valda arbetssätt kring läsinlärning. Vidare
förtydligar Svedberg (2017) att med detta synsätt blir inte elevens förmåga ett hinder, utan
snarare en möjlighet att arbeta vidare med där även läraren arbetar med sin kompetens och sitt
lärande för att hjälpa eleven vidare framåt i sin läsinlärning Svedberg (2017) anser att
samtidigt som eleven utvecklar sin läsförmåga så lär även läraren något om eleven och vilket
arbetssätt som passar bäst för just denna elev. Svedberg (2017) förtydligar att denna teori har
sin utgångpunkt i hur relationer byggs, arbetssätt samt förhållningssätt. Vidare anser
författaren att man inte kan önska sig elever utan svårigheter utan man måste hitta sätt att
anpassa undervisningen för alla elever. Svedbergs tolkningar av systemteorin, där författaren
även exemplifierar hur denna teori kan användas i skolans verksamheter, tar jag med mig vid
lärarintervjuerna och analyserar hur klasslärarna resonerar kring elever med kognitiva

funktionsnedsättningar och hur lärarna arbetar med dessa elever för att ge dem de bästa
möjligheterna vid läsinlärningen och utvecklingen av elevens läsande.
Öquist (2003) förklarar systemteorins grundläggande tankesätt som ett sätt att förstå världen
utifrån helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. Vidare accentuerar
författaren att systemteorin handlar om relationen mellan organisation och omvärlden. Vidare
förtydligar författaren att systemteorins utgångspunkt inte är att världen bestämt har ett
samband utan snarare att människor kan tänka världen som om den hade det. Öquist (2008)
förklarar att systemteorin handlar om att förstå omvärlden i benämning av helheter, relationer,
funktioner, sammanhang och mönster. Systemteorins grundtankar kan man uttrycka som ett
kretslopp, vilket innebär att allting hänger samman och utvecklas tillsammans. Vidare
förklarar författaren att systemteorins tänkande handlar om att individen är beroende av
omvärlden och vice versa. Öquist (2008) framhåller att systemteorins tänkande kan användas
i alla typer av organisationer, såväl stora företag som vård och skola. Vidare förklarar
författaren att det är viktigt för en skola som arbetar enligt systemteorin att alla är medvetna
om att förändring bara är möjlig om alla är engagerade. Tillsammans kan man skapa nya
förutsättningar för framtiden och alla delar behövs för att helheten ska fungera. Öquist tankar
och tolkning kring systemteorin ser jag som en viktig aspekt att utgå ifrån när det gäller en
skolas arbete kring inkludering av elever och elever med kognitiva funktionsnedsättningar. I
enlighet med de tankar som återfinns hos Öquist (2008) kan gemenskap bidra till att skapa
nya förutsättningar och alla delar är nödvändiga för att helheten ska fungera och bli så bra
som möjligt.
Ludwig Von Bertalanffy är en av upphovsmännen bakom generell systemteori (GST) och han
grundade denna teori redan under 1930-talet. Det var dock först i början av 1950-talet som
systemteorin blev känd. Bertalanffy (1973) skriver att den klassiska systemteorin har sina
rötter i biologi. Svedberg (2017) förklarar att systemteorin kan ses som en paraplyteori, vilket
innebär att denna teori kan användas för olika syften utifrån olika teoretiska utgångspunkter.
Bertalanffy (1973) framhåller att vid undersökningar av olika fenomen bör man se dem som
delar i en stor helhet. Vidare anser han att de olika delarnas samband är av en stor betydelse
för helhetens sätt att fungera och förhålla sig till förändringar. Vidare menar författaren att
människors agerande samt mänskliga problem sker i interaktion med varandra och utifrån det
systemteoretiska perspektivet ses en grupp människor som ett öppet system där utfallet
påverkas av individerna. Vidare förklarar Bertalanffy (1973) att osämja i en grupp kan uppstå
men det beror inte på någon av personerna utan är snarare en konsekvens av en händelse.
Bertalanffy (1973) förtydligar att man inte ska utgå från individen som ett problem, utan
snarare att man bör se efter i organisationen eller verksamheten var problemet ligger och hur
man kan arbeta för att motverka det.
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Figur 1: GST fungerar i flera olika system (Bertalanffy, 1973)
Utifrån denna modellen förtydligar Bertalanffy (1973) att man kan ta hjälp av General System
Theory för att förstå och analysera de flesta system.
Utifrån Bertalanffys tankar om människor som ett system använder jag denna teori vid mina
lärarintervjuer för att ta reda på hur klasslärarna för elever i årskurs F-3 ser på sin klass. Jag
utgår från teorin och Bertalanffys tankar om att alla människor behövs i ett system och
kommer att analysera huruvida lärare ser enskilda elever som problematiska eller om lärarna
anser att problemet sitter i skolan och skolans verksamheter.
En grundläggande tanke inom systemteorin är att framhålla värdet av ett inkluderande
arbetssätt där alla elever behövs i skolans verksamheter för att det ska bli en fungerande
organisation. Teorins synsätt kan betraktas som en grundläggande del i det inkluderande
arbetssättet. För att detta synsätt ska fungera på en skola är det viktigt att alla som arbetar
inom skolans verksamhet är engagerade och verkar mot samma mål. Alla bör förstå att alla
människor i en grupp behövs för att få en helhet i gruppen och alla individer har egenskaper
som bör ses som tillgångar som kan användas för lärande av varandra. Vidare i resultatet
används denna teori för att analysera huruvida lärare ser klassen som en helhet där alla elever
är likvärdiga och inkluderade.

4 Bakgrund
I det här avsnittet delas bakgrunden upp i fem olika delar i form av styrdokumenten, de
specialpedagogiska perspektiven, kognitiva funktionsnedsättningar, inkludering och
läsinlärningsmetoder.

4.1 Styrdokumenten
Det finns två viktiga styrdokument som kommer att lyftas fram i denna studie och som ligger
till grund för den svenska skolan. Dessa styrdokument är skollagen och läroplanen som båda
beslutas av riksdagen.

4.1.1 Skollagen
Skollagen (2010:800) beslutas av riksdagen och innehåller förordning för skolverksamheten.
Skollagen innefattar krav och rättigheter för alla elever och nedan redovisas för denna studie
relevanta delar ur skollagen.
I skollagen (2010:800) kan man läsa följande i kapitel 3, 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. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika
kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska
ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458).

Vidare står det även i 3 kap. 7 § och 11 § i skollagen (2010:800) att elever kan få särskilt stöd
istället för den undervisningen som eleven annars skulle ha deltagit i. Dock ska det särskilda
stödet ges i den elevgrupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl för att detta inte är
möjligt kan ett beslut tas om att eleven ska ges undervisning enskilt eller i en annan elevgrupp
än den som eleven tillhör.
I skollagens (2010:800) 7 kap. 9 § står det att en elev som tillhör grundsärskolan kan få sin
undervisning i grundskolan om huvudmän och vårdnadshavare är överens om detta. För den
elev som får sin undervisning inom en annan skolform gäller de bestämmelser inom den
ursprungliga skolformen. Rektorn för skolenheten kan dock besluta om undantag för dessa
bestämmelser om detta krävs med hänsyn till undervisningen.

4.1.2 Läroplaner
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017) och Läroplan för
grundsärskolan (2016) är skolans egna styrdokument som omfattar värdegrund, riktlinjer samt
mål. Lgr11 redogör även för kunskapskraven i de olika årskurserna, medan läroplanen för
grundsärskolan inte omfattar sådana. Lgr11 förtydligar att undervisningen i skolan ska
anpassas efter varje enskild elev och elevens förutsättningar samt behov (Skolverket, 2017). I
läroplanen står även att all verksam personal i skolan ska ta hänsyn till varje enskild individs
lärande, tänkande samt behov och förutsättningar.
I Läroplanen för grundsärskolan (2016) står att personalen som arbetar i skolans verksamhet
ska vara uppmärksamma på och stödja elever som är i behov av särskilt stöd men också
samverka för att skapa en god miljö för lärande för alla elever. Vidare står det i Lgr11 under
centralt innehåll åk 1–3 delges lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolverket, 2017).

4.2 Specialpedagogiska perspektiv
I Lgr11 står det att skolan ska anpassa undervisningen efter alla elevers behov och
förutsättningar (Skolverket, 2017). Detta är något som inte alltid varit en självklarhet och blev
inte heller det i och med folkskolestadgan 1842 då skolplikt infördes i Sverige och rätten till
skola gällde för alla pojkar och flickor.
Ahlberg (2013) förklarar att genom olika specialpedagogiska perspektiv ser och uppfattar
människor företeelser på olika sätt. Författaren nämner främst fyra olika perspektiv:
individperspektivet, organisations- och systemperspektivet, samhälls- och strukturperspektivet
och relationella perspektivet. Vidare tydliggör författaren att dessa fyra perspektiv skiljer sig
åt vad gäller sättet att se på vad som orsakar skolproblem och konsekvenser av elevers
svårigheter. De specialpedagogiska perspektiven är inte ämnesspecifika men dessa kan
kopplas till alla skolans ämnen.
Ahlberg (2013) förklarar att individperspektivet handlar om att elevens svårigheter ligger hos
eleven själv och därför söks även förklaringar till problemet hos individen, ofta sker detta i
form utav diagnostisering. Vidare menar författaren att diagnostisering av en elev kan ha både
positiv och negativ påverkan. En diagnos kan ge en känsla av att man är annorlunda och inte
duger, vilket kan leda till att individen anser att tillvaron är hopplös och därmed slutar att
anstränga sig. Ahlberg (2013) anser även att en diagnos kan ha en positiv påverkan på
individen eftersom en diagnos kan ge en tydlig förklaring till individens svårigheter och att
individen utifrån denna kan få den hjälp hen behöver. Organisations- och systemperspektivet
handlar om att elevens svårigheter anses bero på skolan som organisation och därför söks
förklaringar till skolproblemen hos skolan och dess verksamhet. Samhälls- och
strukturperspektivet handlar om hur man betraktar elevens svårigheter utifrån fokus på
inkludering i skola och samhället. Detta perspektiv har fokus på samhället och därför söker
man förklaringar till elevens skolproblem i samhällets struktur (Ahlberg, 2013). Det

relationella perspektivet, förklarar författaren, bygger på forskningen om olika handikapp, där
funktionsnedsättningar ses som egenskaper hos individen. Vidare förklarar författaren att
detta perspektiv fokuserar på relationer och interaktioner och förklaringar till skolproblem
söks där det sker ett möte mellan individen och miljön omkring.

4.3 Kognitiva funktionsnedsättningar
Specialpedagogiska skolmyndigheten (hädanefter kallad spsm) (2016) förklarar att kognitiva
funktionsnedsättningar handlar om att en individ har ett annorlunda tankesätt som grundar sig
på hur hjärnan och nervsystemet omvandlar information. Vidare förtydligar myndigheten att
detta annorlunda tankesätt inte alltid innebär större svårighet i vardagen men det kan påverka
individen i sådan utsträckning att det blir en funktionsnedsättning. En kognitiv
funktionsnedsättning är en osynlig funktionsnedsättning eftersom det påverkar sättet som en
individ tänker, löser problem eller hanterar information men den behöver inte synas på
utsidan. De vanligast förekommande diagnoserna för en person med kognitiv
funktionsnedsättning är attention deficit hyperactivity disorder (hädanefter kallad ADHD),
autism och Tourettes syndrom. Spsm (2016) beskriver att kognitiva funktionsnedsättningar
kan innebära olika diagnoser, men de olika diagnoserna är beteendediagnoser, vilket innebär
att en diagnos ställs utifrån individens beteende och inte utifrån en medicinsk orsak. Vidare
framhåller Spsm (2016) att kognitiva funktionsnedsättningar delvis även påverkas av
biologiskt arv.

4.4 Inkludering
Det var under 1980-talet som inkludering, som handlar om att alla elever ska vara delaktiga i
undervisningen i skolan, fick en stor betydelse för skolverksamheten då begreppet
integrering, som handlar om att elever med olika förutsättningar förs samman, inte längre var
tillräckligt för en skola för alla. Inkludering innebär att skolan ska anpassa sig till elevers
olikheter och att olikheterna ska ses som en tillgång och inte som ett hinder (ErikssonGustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). Begreppet inkludering förklaras i
Nationalencyklopedin (2018) som individens delaktighet i gruppen. Inkludering handlar om
att möta elevers olika behov genom att göra lärandet, kulturen och samhället mer tillgänglig
samt att minska exkludering (Ahlberg, 2013). Persson och Persson (2012) förtydligar att
inkludering handlar om att på ett professionellt sätt ge alla elever stimulans och uppmuntran
till meningsfullt deltagande i det gemensamma. Vidare anser författarna att inkludering inte
enbart gäller den fysiska placeringen i klassrummet utan om människors intentioner om ett
bättre samhälle. Nilholm (2007) anser att inkludering av elever inte bara blir en utmaning för
skolornas grundläggande sätt att fungera utan det blir också en fråga om att anpassa elever i
behov av stöd till en miljö som är främmande för dem. Vidare förklarar författaren att
grundläggande med begreppet inkludering är att skolan ska utformas för alla elever, vilket
innebär att med en stor variation anpassa för alla, inte anpassa elever efter skolans strukturer.

2008 framställde Unesco en rapport kring riktlinjer för inkludering i den svenska skolan.
Riktlinjer för inkludering – att garantera tillgång till utbildning för alla handlar bland annat
om FN:s tillkännagivande om de mänskliga rättigheterna samt andra mål som FN har
fastslagit. Redan år 2000 gick Unescos medlemsländer samman om tanken på en utbildning
för alla och sedan dess har antalet elever i skolan stigit globalt och fokus har i många länder
riktats mot inkluderande undervisning. Unescos arbete om inkludering ses som ett långsiktigt
arbete.
1988 beslutade man i Sverige att byta ut speciallärare till specialpedagoger för att skapa en
mer inkluderande skola då den nya specialpedagogen skulle ses som ett komplement och vara
ett stöd till den undervisande läraren. Tanken om inkludering ska givetvis gälla för hela
samhället och därför antog även Sveriges riksdag en proposition från regeringen år 2000 Från
patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Denna
proposition gäller huruvida alla svenska barn har rätt att gå i en skola nära hemmet, vilket är
en rättighet i Sverige. Unesco (2008) förtydligar att det finns över en halv miljard människor i
världen som har någon form av funktionsnedsättning och att dessa personer ofta begränsas av
både fysiska och sociala hinder i samhället som begränsar individerna från att följa sina
länders utveckling. Vidare klargör Unesco (2008) att det är sättet att tänka som bidrar till ett
inkluderande samhälle. Unesco anser att det är utbildning och respekten för alla människors
lika värde som bidrar till förändrat tankesätt och inkludering av alla individer. Unesco (2008)
hänvisar till att propositionen handlar om att barns inkludering i skolan ska systematiseras och
bli en naturlig del av den dagliga verksamheten.
Denna studie fokuserar på inkludering i klassrummet av elever som går under särskolans
läroplan, där kunskapskraven skiljer sig, men som innefattar Lgr11:s värdegrundsdel.
Skolverket (2017) förtydligar att Sverige ska ha en skola för alla, där alla elever får stöd
utifrån sina egna förutsättningar. Mattsson (2007) skriver att i samband med den läroplan som
kom 1980 (Lgr80) som använde ”En skola för alla” som signum implementerade att skolan
skulle vara till för alla elever och undervisningen skulle anpassas efter individernas
förutsättningar. Vidare tydliggör författaren det faktum att integreringsmålet inte har nåtts för
alla elever med någon form av funktionsnedsättning men integrerade elever är mer vanligt
förekommande i grundskolan än tidigare. Lgr80 har sedan reviderats till Lpo94 och vidare till
Lgr11 och i de två sistnämnda läroplanerna ställs eleven mer i fokus än tidigare.
Göransson och Nilholm (2014) förklarar att uttrycket ”En skola för alla” har en lång historia i
den svenska skolans historia och är idag bakgrunden till inkluderingsperspektivet. Haug
(1998) uttrycker kritik gentemot integreringsdiskussionen då författaren anser att den till stor
del har handlat om elevens plats i klassrummet medan Haug (1998) förtydligar att integrering
handlar om hela skolsituationen.
Statens offentliga utredning (SOU2003:35) skriver att den svenska skolan ska ha visionen att
utvecklas till en skola för alla elever, där varje elev får den undervisning som eleven behöver.
Mattsson (2007) anser att i en skola för alla kan lärare och rektorer inte tala om integrerade
elever då det antyder att en elev inte ses som en del av övriga gruppen. Detta förtydligar

Lgr11 (2017) som framhåller att skolan ska bidra till förståelse för andra människor och att
ingen i skolans verksamhet ska utsättas för kränkande behandling eller diskriminering oavsett
religion, kön eller funktionsnedsättning.
En skola för alla och inkludering har varit en betydelsefull aspekt i den svenska skolan sedan
1980-talet och är det än idag. Inkludering blir allt mer vanligt förekommande och såväl
regeringen som Skolverket arbetar för att vidareutveckla detta genom skollagen och
läroplanen. Därför är det även grundläggande för alla som är verksamma i skolan att arbeta
med inkludering för alla elever.

4.5 Läsinlärningsmetoder
Lärare använder sig idag av olika typer av läsinlärningsmetoder. Nedan redogör jag för tre av
de vanligaste läsinlärningsmetoder som utvecklats för möta elever i behov av särskilt stöd.
Metoderna återkommer sedan i informanternas svar, varför det är motiverat att teckna en
bakgrund här.

4.5.1 Kiwimetoden
Kiwimetoden, även kallad Whole language-metoden, uppkom på Nya Zeeland av professor
Mary Clay, där metoden även kallas för hela språkets metod. Clay (1993) framhåller att de
barn som växer upp i en miljö kring litteratur och redan är bekanta med böcker kommer att få
lättare att anamma en text när barnet kommer till skolan. Vidare förklarar Clay (1993) att
under elevernas första år i skolan är det betydelsefullt att läraren organiserar undervisningen
så att läraren får möjlighet att observera eleverna och elevens arbete med text. Vidare
framhåller Clay (1993) även att läraren bör ha möjlighet att uppmärksamma och ge mer tid
för de elever som har en långsam utveckling med läsinlärningen. Clay (1991) förtydligar att
kiwimetoden handlar om att göra eleven bekant med litteratur och text och definierar läsning
som en process att förstå författarens meddelande till läsaren. Clay (1991) framhåller att
föräldrar kan lära sina barn bokstäver och bokstavsljud men anser att berättelser har ett större
värde för barn än vad bokstäver har. Vidare förtydligar Clay (1991) att lärare bör utgå från
helheten såsom ord, meningar och berättelser för att eleverna ska anamma författarens
budskap, för att sedan bryta ned det och arbeta med bokstäver och ljud.
Körling (2006) som har arbetat utifrån Marie M. Clays metod har uppfattat att denna metod
bygger på skönlitteratur och faktaböcker istället för läroböcker och att högläsning är en
central del för kiwimetoden. Vidare framhåller Körling (2006) att hennes uppfattning kring
kiwimetoden är att läraren läser ur ”storboken” och eleverna följer med i texten i en egen
”liten” bok. Körling (2006) förklarar även att hennes tolkning av metoden är att läraren pekar
med fingret på bilderna och texten så att alla elever kan följa med, oavsett om de kan läsa
eller inte. Kiwimetoden är byggd utifrån fyra grunder: högläsning, gemensamläsning, vägledd
läsning och avslutningsvis självständigläsning (Körling, 2006). Högläsning innebär att läraren

läser högt för eleverna, i den gemensammaläsningen läser lärare och elever (exempelvis en
liten grupp av elever) tillsammans ur en bok. Den vägledda läsningen bygger på att läraren
stöttar eleven i sin läsning och hjälper till vid eventuella svåra ord. Den avslutande delen
självständigläsning handlar om att eleven kan läsa en text själv.

4.5.2 LTG-metoden
LTG står för läsning på talets grund och handlar övergripande om att få elever att lära sig läsa
utifrån elevens eget språk (Leimar, 1981). Vidare förtydligar Leimar (1981) att LTG-metoden
är en kombinerad metod som innehåller både syntetiska och analytiska moment men där de
analytiska momenten dominerar. I undervisningen utgår läraren från elevens eget talade språk
och begreppsförståelse och bygger på att eleverna succesivt får en ökad förståelse för ljudoch bokstavsprincipen (Leimar, 1981). Centralt för denna läsinlärningsmetod är att eleverna
tillsammans med lärare använder sig av en gemensam läsebok som de tillsammans har skrivit,
innehållet ska bestå av sådant som är bekant för eleverna och finns med i elevens
begreppsvärld och intressen (Leimar, 1981). Vidare förtydligar författaren att elever inte
enbart ska läsa texter som faller i deras intresse och som de själva varit med och skrivit, för att
utveckla sin egen läsförmåga är det även viktigt att elever läser olika typer av texter. Dialogen
är i denna metod väldigt central och de två första faserna består enbart av samtal och olika
samtalsövningar. Först vid den tredje fasen kommer ljudningen och här börjar läsprocessen
(Leimar, 1981). Vidare förklarar författaren att när det kommer till läsningen sitter eleven
tillsammans med läraren och läser och läraren markerar de ord som läraren uppfattar är svåra
för eleven eller ord som eleven behöver träna mer på.

4.5.3 Wittingmetoden
Witting (2009) förklarar att Wittingmetoden är en syntetisk metod som inte får kombineras
med någon annan läsinlärningsmetod. Vidare förklarar författaren att Wittingmetoden grundar
sig i att eleverna börjar med delarna, som innebär att de lär sig bokstäver och språkljud för att
sedan vidare arbeta med helheten, vilket innebär ord och meningar. Witting (2009) anser att
läraren måste göra eleverna förberedda för att ta eget ansvar om läraren ska arbeta enligt
Wittingmetoden. Elevernas eget ansvarstagande för sitt eget lärande är en central del i denna
metod.
Witting (2005) beskriver metodens idébakgrund och momenten i nyinlärningen utifrån tre
delar, där de centrala delarna är det förberedande arbetet, de läs- och skrivinriktade momenten
och det delade ansvaret. Vidare förklarar Witting (2005) att det förberedande arbetet handlar
om att eleverna ska bli medvetna och förstå att språkljuden är en del av elevens egna talspråk.
Detta förtydligar författaren är grundläggande för eleverna för att de ska bli förberedda med
uppgiften att lära sig att läsa och skriva. Witting (2005) poängterar att eleverna stärker
möjligheterna till att förstå vad de läser och kunna uttrycka sig skriftligt genom att man
förbereder eleverna med olika typer av begreppsövningar, hörförståelse samt att träna på
ordförrådet genom att eleverna får berätta och beskriva något.

Witting (2005) förklarar de läs- och skrivinriktade momenten som symbolinlärning, där
eleverna ska kunna kombinera språkljud med bokstäver. Vidare beskriver Witting (2005) att
arbetet med eleverna fortsätter med sammanljudsövningar, där eleverna ska ljuda samman
bokstäver till ord, avlyssningsskrivning för att eleverna ska förstå symbolfunktionsarbetet och
vidare med fritt associerande där eleverna ska visa att de förstår innebörden med ordet. Detta
arbete sker parallellt.
Det delade ansvaret beskriver Witting (2005) är en central grundläggande del där ansvaret är
gemensamt för både lärare och elever. Detta förklarar författaren, är ett kontinuerligt arbete
som sker konstant men börjar med att läraren introducerar ett självständighetsarbete för
eleverna. Eleverna väljer ett arbete som de behärskar och som inte kräver mycket hjälp av
läraren och på så sätt får eleverna utveckla sin skicklighet, exempelvis kan det handla om en
bok som passar elevens läsförmåga eller att skriva en kortare eller längre saga som eleven
själv kan hantera. Lärarens roll är här att tydliggöra för eleverna vilket syfte detta
självständighetsarbete har (Witting, 2005).

5 Datainsamlingsmetoder
Det här avsnittet kommer att beskriva intervju samt litteraturstudie som är de metoder som har
använts under studiens datainsamling. Semistrukturerade, kvalitativa forskningsintervjuer
och systematisk litteraturstudie är de olika metoder som denna studie grundar sig på.

5.1 Intervjumetod
För datainsamling har jag använt mig av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med F-3
lärare. Denscombe (2016) beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren
har förberett frågor och ämnen som ska besvaras och behandlas utav den intervjuade. Det är
också viktigt att intervjuaren har öppna frågor samt förväntar sig öppna svar av den
intervjuade, som får utveckla sina svar och idéer. Även Kvale och Brinkman (2014) förklarar
semistrukturerade intervjuer som den enskilda individens perspektiv av ett ämne.
Christoffersen och Johannessen (2015) anser att semistrukturerade intervjuer innebär att de
svar som forskaren får visar hur informanten har uppfattat frågorna. Vidare förklarar
Christoffersen och Johannessen (2015) att det är viktigt med någon typ av standardisering,
exempelvis att alla informanter får samma frågor, även om forskaren använder sig av öppna
frågor. Därför har jag förberett ett intervjuunderlag med 6-8 frågor som jag använde mig av
under intervjuerna med lärarna. Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att
kvalitativa intervjuer är den mest använda metoden för datainsamling eftersom det är en
flexibel och användbar metod vid de flesta typer av datainsamling. Vidare poängterar
Christoffersen och Johannessen (2015) att samtal och diskussion mellan personer är viktigt
för att människor ska förstå varandra. Kvalitativa intervjuer, förklarar Trost (2010), innebär
att intervjuaren ställer raka och enkla frågor för att få fram enkla och komplexa svar med

mycket innehåll. Vidare accentuerar Trost (2010) att det är ett rikt material forksaren får fram
utifrån intervjuerna som ofta innehåller intressanta åsikter och mönster.
Denscombe (2016) förtydligar att när en intervju sker mellan två personer, kallas det för en
personlig intervju och är även den vanligaste typen av intervjuer. Författaren framhåller att
det finns många fördelar med personliga intervjuer, en av anledningarna till detta är att det är
relativt lätt att hitta informanter, att möjliggöra samt att det underlättar för forskaren att
sammanställa informationen från varje enskild person. En nackdel med personliga intervjuer
är kvantiteten av synpunkter och åsikter är begränsade och Denscombe (2016) anser att man
får en större mängd röster och synpunkter som med en praktisk lösning går lika bra att göra i
en gruppintervju.
Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar kvantitativ metod genom att det ofta har
olika typer av mät- och skalnivåer och framhåller att det som undersöks med hjälp av en
kvantitativ metod förtecknas som variabler och värden. Med denna studie vill jag få öppna
och djupa svar av lärare på mitt syfte och då dessa inte kommer kunna redovisas med hjälp av
siffror eller värden har jag valt att inte använda mig av en kvantitativ metod.
Christoffersen och Johannessen (2015) förklarar att det finns olika sätt att dokumentera en
intervju och poängterar att det vanligast förekommande sättet för dokumentation av intervju
är med hjälp av ljudinspelning, ljud- och bildinspelningar eller att föra anteckningar. Även
Kvale och Brinkman (2014) förklarar dessa tre sätt som de vanligast förekommande sätt att
dokumentera och framhåller att med hjälp av ljudinspelning kan intervjuaren koncentrera sig
på att lyssna på vad den intervjuade har att säga. Jag använde mig utav ljudinspelning vid
mina intervjuer för att vara säker på att få med allt som informanten berättar, vilket kan vara
svårt att hinna med enbart genom att föra anteckningar (Christoffersen & Johannessen, 2015).

5.2 Litteraturstudie
Denna studie bygger också på en litteraturstudie. Forsberg och Wengström (2016) beskriver
att en systematisk litteraturstudie innebär att forskaren systematiskt söker, kritiskt granskar
och sedan sammanställer litteraturen inom ett visst ämne eller område. Det finns inga krav
eller regler för hur stort antal studier som bör finnas med i en litteraturstudie, men Forsberg
och Wengström (2016) lyfter fram att all relevant forskning inom området bör finnas med och
förtydligar att det är viktigt att urvalet av forskning överensstämmer med forskarens tidsplan.
Det finns olika typer av systematiska litteratur studier att följa, Manchikantis (2008) metod
om litteraturstudie ser ut som följer:
”1) To answer clear and relevant clinical questions
2) To be designed, conducted, and reported by
researchers who did not have conflicts of interest
3) To follow strict ethical principles
4) To include all patients available

5) To evaluate all possible interventions for all
possible variations of the conditions of interest, in
all possible types of patients, in all settings,
and using all relevant outcome measures
6) To include strategies to eliminate bias during
the administration of the interventions, during
the evaluation of the outcomes, and during
reporting of the results, thus reflecting the true effect
of the intervention
7) To include perfect statistical analysis
8) To be described in clear and unambiguous language,
including an exact account of all the events that occurred
during the design and conduct of the trial, individual
patient data, and an accurate description of the
patients who were included, excluded, and
withdrawn and who dropped out.”

(Manchikanti, L. 2008. s. 170).
Detta innebär i grunden att det är viktigt med en tydlig frågeställning, att man ska finna en
sökstrategi för urskilja alla relevanta studier men även att det är viktigt med tydliga
innefattande och uteslutande kriterier för att kunna fastställa studier. I detta fall har dessa
kriterier varit att litteraturstudien har begränsats till svensk forskning samt att de valda artiklar
har begränsats till 2011 och framåt då denna studie utgår från den svenska skolan och
Sveriges lagar samt att den läroplanen som denna studie utgår ifrån är från 2011. Dock finns
det ett fåtal undantag vid båda kriterierna där jag har ansett att utländsk studie eller en studie
äldre än 2011 har varit relevant för mitt examensarbete. Myrberg (2001) forskningsöversikt
om att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter är ett undantag som har gjorts vid urvalet
av forskning då denna översikt är relevant även för den läroplan som studien har utgått ifrån.
Stanovich (2000) forskning är ett annat undantag som gjorts då denna inte enbart fokuserar på
ett specifikt land samt att Stanovich nämner vikten av att barns första möte med läsningen blir
något positivt. Stanovich forskning ansågs därför relevant till denna studie. Manchikantis
metod innebär även att en tydlig inledning av metodval och resultat samt en redovisning av
exkluderade studier och varför dessa har valts bort. Denna studie har exkluderat forskning
som handlat om hur andra länder arbetar med inkludering, hur elevassistenter används i
skolan och bidrar till utveckling av elevers kunskaper samt vårdnadshavares tankar och
åsikter kring inkludering. Vidare är det även viktigt att forskaren genomför en tydlig analys
av studierna och sedan redovisar detta arbete i en rapport där de centrala delarna är beskrivna
(Forsberg & Wengström, 2016).
I detta examensarbete har jag intervjuat lärare samt vägt lärares uppfattningar och tankar om
inkludering av elever med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning mot tidigare
forskning. För att ta fram vad forskningen säger har en systematisk litteraturstudie gjorts.
Litteraturstudien kommer i resultatet att jämföras med lärarnas uppfattningar och tankar till
den nya läroplanen för att ta reda på vilka likheter eller skillnader det finns mellan forskning
och dessa grundlärares uppfattningar.

Läs- och skrivinlärning, kognitiv funktionsnedsättning och inkludering är de sökord som jag
har använt mig av när jag har letat efter relevant forskning. Jag har valt ut 25 rapporter,
avhandlingar och/eller vetenskapliga artiklar som jag har läst och bedömt vara relevanta för
mitt arbete. Utifrån dessa har sedan elva artiklar och rapporter valts ut som jag har ansett varit
särskilt relevanta för min studie. Rapporter som handlat om hur man arbetar med inkludering i
andra länder har jag valt bort då jag har haft i åtanke att olika länder har olika lagar och annan
politik än i Sverige och denna studie avgränsar sig till det svenska skolsystemet. Däremot
finns det undantag där studier från andra länder kan relateras till den svenska skolan. Med
beaktande av min tidsplan som har varit 4 månader, har jag valt forskning från 2011 och
framåt, däremot har jag inte kunnat studera all forskning från 2011 och framåt då jag har gjort
avgränsningar i mitt arbete utifrån omfattning på arbetet samt den tidsplanen jag har förfogat
över, vilket innebär att denna studie inte täcker området fullt ut.
Studeringsobjekt

Inklusionskriterier

Exklusionskriterier

Snittålder

6-10 år

Yngre än 6 år, äldre än 10 år

Forskningsområde

Forskning som inriktas mot den Forskning som inte inriktas mot
svenska läroplanen
den svenska läroplanen

Tillgänglighet

Publicerade verk tillgängligt för
mig genom elektroniska
resurser och bibliotek

Textformat

Text som funnits tillgängligt i Text som inte funnits tillgänglig i
fulltextformat
fulltextformat

Sökningsprocess

Elektroniska
bibliotek

resurser

Publicerade verk som inte finns
tillgängligt för mig genom
elektroniska resurser och bibliotek

och Sökningar utanför elektroniska
resurser och bibliotek

Tabell 1: Översikt över kriterier
För att analysera den forskningen jag har läst och den jag anser har varit mest relevant har jag
använt mig av metaanalys. Forsberg och Wengström (2016) förklarar metaanalys som en
undersökning av data från flera olika studier och därmed ett större material att analysera.
Vidare anser författarna att enstaka studier ofta inte ger några konkreta svar, men tillsammans
kan utfallet av flera mindre studier bli användbara. Hesser och Andersson (2015) förklarar
metaanalys som en analys av analyser. Med detta framhåller författarna att forskaren
analyserar den data hen har fått fram från redan analyserad forskning.

Databas

Sökord

Antal
träffar

Lästa
abstract

Lästa
artiklar

Utvalda
artiklar

Diva

Kognitiva förmågor

35 träffar

4 abstract

1 artikel

1 artikel

Diva

Läsoch 34 träffar
skrivundervisning

4 abstract

2 artiklar 1 artikel

Google Scholar

Lässkrivsvårigheter

5 abstract

3 artikel

3 artikel

2 abstract

1 artikel

1 artikel

och 8270
träffar

Specialpedagogiska Kognition
Skolmyndigheten
(Spsm)

26 träffar

Regeringen.se

Inkluderande
utbildning

292 träffar 5 abstract

2 artiklar 1 artikel

Diva

Inkludering
specialpedagogik

352 träffar 4 abstract

4 artiklar 1 artikel

Google Scholar

Understanding reading 5 020 000
träffar

2 abstract

2 artiklar 1 artikel

Skolverket

Lägesbedömning

47 träffar

1 abstract

1 artikel

Lärportalen

Lässkrivutveckling

och 14 träffar

4 abstract

3 artiklar 1 artikel

1 artikel

Tabell 2: Översikt över sökta artiklar
Det finns fler abstract och artiklar som jag har läst men som jag har valt att inte använda mig
av, antingen för att dessa inte fallit inom min tidsram eller för att jag ansett att dessa inte har
relaterat till den svenska läroplanen.

6 Databearbetningsmetoder
I följande avsnitt redogör jag för genomförandet av min databearbetning för denna studie
samt hur jag har gått tillväga för att välja ut informanter. Förutom databearbetningsmetoder
redogörs även för de etiska överväganden som gjorts för studien i slutet av detta avsnitt.

6.1 Genomförande av intervjuer
Sammanlagt intervjuades fem lärare, varav två arbetar som specialpedagoger och de tre
övriga som grundlärare F–3 med behörighet i svenskämnet. Specialpedagogerna har valts
eftersom dessa i högsta grad arbetar med att inkludera elever samt att specialpedagogerna
arbetar enskilt med vissa elever med läsinlärningen. Inledningsvis tog jag kontakt med dessa
fem lärare via mejl och informerade dem om vem jag var samt mitt syfte med undersökningen
(se bilaga 1). Dessa fem lärare är verksamma lärare som jag har stött på under min utbildning
och de alla var väl bekanta med vem jag var och därför tackade de alla ja till att delta i denna
studie. När jag fått in alla godkännandeblanketterna från lärarna bokade jag in dagar och tider
med de olika lärarna för intervju. Då några av lärarna kände att de hade ont om tid men ändå
ville ställa upp, lät jag dessa få frågorna i förväg så att de kunde förbereda sig (se bilaga 2).
De som inte bad om att få frågorna i förväg fick se intervjuguiden innan intervjun startade för
att se hur intervjun skulle vara upplagd med antal frågor. De fem intervjuerna spelades in med
hjälp av en mobiltelefon, med ett ljudupptagningsprogram. Dessa intervjuer har i sin helhet
transkriberats, sorterats och bearbetats i studiens resultatdel. Bryman (2011) framhåller att
forskare ofta är intresserade av att ta reda på vad intervjupersonen säger men också hur den
säger det och anser därför att inspelning av en intervju är ett bra alternativ. Vidare lyfter
Bryman (2011) fram att forskaren kan bli distraherad av att föra anteckningar och därmed
finns en möjlighet att forskaren missar intervjupersonens betoning av ord.

6.2 Urval
Jag har intervjuat fem lärare som alla är legitimerade och verksamma i grundskolan. De i sin
tur har elever med kognitiv funktionsnedsättning och arbetar med dessa elever utifrån
särskolans läroplan. Christoffersen och Johannesen (2015) förklarar ett urval inom en
kvalitativ metod som att forskaren försöker samla på sig mycket information utifrån sina
informanter och att välja ut vilka som ska vara med i undersökningen anser författarna är en
viktig aspekt i forskningen.
Denna studie bygger på en fenomenografisk databehandlingsmetod eftersom jag vill ta reda
på hur lärare uppfattar inkludering och arbetar efter detta. I början av denna studie har jag
kontaktat yrkesverksamma grundskollärare för år F-3 . Jag har valt att intervjua tre
yrkesverksamma lärare och två specialpedagoger som arbetar med elever med kognitiv
funktionsnedsättning. Dessa olika lärare arbetar på två olika skolor, eftersom jag ville
undersöka om sättet att arbeta med inkludering skiljer sig mellan olika skolor. Skolorna jag

har valt är två skolor som ligger i samma län, där den ena är kommunal medan den andra
skolan är en privat skola.
De fick en förfrågan om medverkan samt ett informationsbrev kring innehållet av denna
studie. De personer som jag har valt att intervjua är yrkesverksamma lärare som jag har stött
på under mina verksamhetsförlagda utbildningar, antingen som min handledare eller annan
verksam lärare. Bryman (2011) förtydligar att detta är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket
innebär att respondenterna är personer som finns tillgängliga för forskaren.

6.3 Fenomenografisk forskningsansats
Denna studie är inspirerad av fenomenografisk metod, vilket Fejes och Thornberg (2015)
förklarar handlar om människors olika sätt att förstå ett och samma fenomen. När flera olika
respondenter talar om ett fenomen uppstår en variation och i en fenomenografisk studie är det
variationen av människor olika sätt att uppfatta sin omvärld som är det intressanta.
Definitionen av ett fenomen kan därför variera beroende på respondenten (Marton & Booth,
2000). Vidare förklarar Fejes och Thornberg (2015) att man inom fenomenografi observerar
skillnaderna mellan människors sätt att uppfatta saker, istället för likheter. Även Forsberg och
Wengström (2016) förtydligar att fenomenografi handlar om att studera skillnader mellan vad
någonting är och vad någonting uppfattas som. Vidare menar Forsberg och Wengström
(2016) att uppfattningen av omvärlden är skapta av människan själv och det är människans
erfarenheter som styr hur verkligheten uppfattas. Patel och Davidsson (2011) förklarar
fenomenografin som ett sätt att se hur människor uppfattar fenomen i omvärlden. Marton och
Booth (2000) förklarar att det finns två olika perspektiv att utgå ifrån för att granska
människors uppfattningar. Dessa perspektiv skiljer sig åt då det första perspektivet handlar
om aspekter som forskaren själv beskriver, medan andra perspektivet handlar om hur andra
personer uppfattar aspekter av verkligheten. Vidare menar författarna att denna metod
används vid behandling av forskningsfrågor och främst de som handlar om förståelse och
lärande. Marton och Booth (2000) framhåller att i en fenomenografisk studie används denna
databehandlingsmetod för att finna de olika variationerna som finns av ett fenomen. Vidare
menar författarna att forskning handlar om en lärande, i detta fall forskaren, som i något
fenomen söker efter mening och struktur. När data analyseras ur en intervju, innehåller denna
innebörder som är uttryckta av respondenten, och som forskaren sedan ska omkonstruera i sin
helhet. Fortsättningsvis menar Marton och Booth (2000) att när forskaren analyserar data bör
forskaren fokusera på ett objekts aspekt och sedan söka flera variationer av detta. I denna
forskning har jag valt att avgränsa min analys av data genom att försöka hitta skillnader och
likheter i de olika lärarna synsätt, samt dra paralleller mellan den sammanfattningen och den
forskning som jag har studerat för denna studie. Det jag har gjort för att analysera data är dels
att sammanställa varje lärares intervju och sedan har jag jämfört intervjuerna med varandra.
Vad är det som skiljer åt i lärarnas svar? Och vilka likheter kan jag se?
Mitt syfte med denna studie är att ta reda på vilka faktorer lärare anser påverkar möjligheter
till inkludering av elever med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning, vilket innebär

lärarnas uppfattningar och hur de ser på de olika faktorerna utifrån sina perspektiv. Detta blir
grunden till det fenomenografiska perspektivet som speglas i resultatdiskussionen. Det
resultat jag sedan får från utifrån intervjuer med lärare ställs mot resultatet från forskning.

6.4 Etiska överväganden
I denna studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Därmed har jag med denna studie tagit hänsyn
till forskningsetiska överväganden ifråga om fyra huvudkrav: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Vetenskapsrådet (2002) förklarar att informationskravet handlar om att forskare informerar
sina informanter om studiens syfte, informantens frivillighet att delta i studien samt
informantens rätt att avbryta sin medverkan om denna vill. Samtyckeskravet innebär att
informanten har egen rätt att bestämma om denne vill delta i studien eller ej. Vidare förklarar
Vetenskapsrådet (2002) att konfidentialitetskravet handlar om att jag som forskare ska
avidentifiera och skydda informanternas medverkan så att dessa personer inte kan identifieras
av någon utomstående. Sista huvudkravet, nyttjandekravet, handlar om, att forskare endast får
använda insamlad data för forskningens ändamål och ingenting annat.
I enlighet med informationskravet och samtyckeskravet kontaktades verksamma
grundskollärare vid studiens inledning, på två olika skolor i Norrbotten med information om
vem jag var, studiens syfte samt förfrågan om deltagande. För att följa konfidentialitetskravet
har enskilda lärare och skolor avidentifierats i denna undersökning. När studien avslutats
kommer även ljudinspelningar och anteckningar att raderas, då dessa endast använts för att
besvara studiens syfte. Detta görs då nyttjandekravet endast ger rätt till att använda insamlad
data för denna studies ändamål.

7 Resultat
I detta avsnitt redogör jag för resultatet av litteraturstudien och mina lärarintervjuer samt
diskutera kring huruvida forskning och yrkesverksamma lärare har liknande syn på faktorer
som påverkar möjlighet till inkludering av elever med kognitiv funktionsnedsättning vid
läsinlärning.

7.1 Resultat av litteraturstudie
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för resultaten jag fått fram utifrån min
litteraturstudie. Resultaten grundar sig på elva artiklar som relaterar till den svenska skolan.
Resultaten av litteraturstudien har tematiserats under rubriker: Forskning om kognitiva
funktionsnedsättningar och lärande, Organisation och regelverk och Forskning om
läsinlärning.
Författare och år

Plats för studien

Resultat

Slutsats

Östlund, 2017

Sverige

En viktig aspekt är att
lärare, rektorer och
övrig skolpersonal
arbetar systematiskt
med skolutveckling.

Myrberg, 2001

Sverige

Krantz, 2011

Sverige

Alatalo, 2011

Sverige

För att skapa
gemenskap och en
känsla av delaktighet
bland eleverna är det
viktigt att skapa
förutsättningar genom
lärmiljön.
Under elevers första
skolår är det
nödvändigt med
insatser för att
utveckla elevers
förmåga att
automatisera
avkodningen.
När elever är i den
tidiga läsfasen är
lärarens skicklighet
och engagemang en
grundläggande del för
elevernas utveckling.
För att elever ska bli
goda läsare behöver de
redskap för att klara av
även svårare texter.

Långsiktiga
pedagogiska insatser
är viktiga för att hjälpa
elever med läs- och
skrivsvårigheter.

Den tidiga
avkodningsförmågan
har en avgörande roll
för läsutvecklingen.

Lärarens kompetens är
avgörande för att alla
elever ska bemästra
språket och bli goda
läsare.

Eriksson & Wolff,
2016

Sverige

En person med
Det är viktigt att
kognitiva
elever med kognitiv
funktionsnedsättningar funktionsnedsättning
har ett annorlunda sätt har krav som är lagom
att tänka.
för deras nivå.
Swärd, Thunberg &
Sverige
Elever med kognitiv
Att kommunicera är
Claesson, 2015
funktionsnedsättning
en mänsklig rättighet.
har ofta en bristande
kommunikations
förmåga.
Regeringen,
Sverige
Det är kommunernas
En gemensam
SOU2003:35, 2003
ansvar att både
verksamhetsidé är
grundskolan och
viktigt för kvalitén i
grundsärskolan
utbildningen.
fungerar samt har ett
bra samarbete.
Skolverket, 2017
Sverige
En lärares viktigaste
Integrerade elever i
uppdrag är att anpassa grundskolan har ökat
undervisningen efter
de senaste åren.
elevernas olika behov.
Channels, Lovealls & USA
Elever med kognitiva
Läsutvecklingen hos
Connors, 2012
funktionsnedsättningar elever med kognitiv
har svårare än
funktionsnedsättning
normalbegåvade barn
är problematisk.
att avkoda vid läsning.
Tabell 3: Tabellen är en sammanställning av artiklar som ingår i litteraturstudien.

7.1.1 Forskning om kognitiva funktionsnedsättningar och läsinlärning
Eriksson och Wolff (2016) förklarar att kognition handlar om hur människor lär samt hur
kunskap och information hanteras. Kognition handlar om hur människor tänker, inlärning,
initiativtagande, minne och problemlösning. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar
har ofta svårigheter med det sociala samspelet, förmågan att förstå hur andra människor
tänker, är eller uppfattar saker utvecklas inte på samma sätt som hos personer med
åldersadekvat utveckling. Att visa empati för andra människor är ofta en förmåga som
personer med kognitiv funktionsnedsättning har ett hinder med, då de har svårt att förstå vad
en annan person känner (kognitiv empati) eller att känna vad en annan person känner. Vidare
framhåller Eriksson och Wolff (2016) att personer med kognitiv funktionsnedsättning har en
annorlunda känslomässig utveckling än personer utan kognitiv funktionsnedsättning, där det
kan handla om att elever med kognitiva funktionsnedsättningar har svårigheter att uttrycka
sina känslor, men också svårigheter med att kontrollera sina känslor. Det är då viktigt att
lärare bemöter eleven utifrån elevens egen nivå och att läraren har ett tålmodigt bemötande.
Blir en elev extremt arg eller ledsen måste eleven få bli det. Det hjälper inte att läraren ber
eleven att skärpa sig eller att läraren blir arg tillbaka. Däremot är det viktigt att lärare och elev
tillsammans hittar en strategi för att lättare kunna hantera dessa känslor (Eriksson & Wolff,
2016).

Swärd, Thunberg och Claeson (2015) anser att en elev som har intellektuell och kognitiv
funktionsnedsättning kan ha en stor utmaning att lära sig läsa och skriva. Vidare understryker
Chanells, Lovealls och Connors (2012) att läs- och skrivutvecklingen hos elever med kognitiv
funktionsnedsättning är problematisk då de har svårt att bemästra avkodning. Författarna
menar även att eleverna behöver längre tid på sig för att lära sig läsa, framförallt när det gäller
den fonologiska medvetenheten och att få in ett läsflyt, då det tar längre tid att utveckla dessa
förmågor för elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Vidare poängterar Swärd et. al.
(2015) att elever med kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning ofta har svårt att
uttrycka sig och då kan hjälpmedel såsom en kommunikationskarta eller surfplatta vara till
stor hjälp för eleven att kommunicera och uttrycka känslor. Elever som ligger i rätt
utvecklingsfas utvecklar sin förmåga att förstå och kunna prata om en läst bok, medan de
flesta barn som har en funktionsnedsättning har svårigheter med bland annat kreativitet och
fantasi och inte utvecklar denna förmåga att uttrycka sig (Swärd, et. al., 2015).

7.1.2 Organisation och regelverk
Den statliga offentliga utredningen (SOU 2003:35) framhåller att grund-, gymnasie- och
särskolan har kommit varandra närmre och fler kommuner arbetar idag för ökad integrering i
grundskola. Vidare framhåller denna offentliga utredning också att många kommuner saknar
en övergripande verksamhetsidé och strategier för särskolan, vilket har skapat problem för
skolledare som ofta är den som ansvarar för särskolan utan att ha den rätta kompetensen eller
tidigare erfarenhet. Utredningen lyfter också fram att i flera, främst mindre kommuner, känner
sig lärare och rektorer utelämnade med särskolans problem då det saknas en kommunal
strategi och ett kommunalt ansvarstagande. Östlund (2017) anser att lärare, rektorer och övrig
skolpersonal behöver ett systematiskt arbete kring skolutvecklingen för att själva utvecklas i
sin profession. Vidare skriver Östlund (2017) att man bör utgå från de enskilda lokala
skolornas förutsättningar för att utveckla ett arbete att möta olikheter.
SOU (2003:35) påpekar att många grundskolor inte har tillräckligt goda förutsättningar för att
kunna ta emot och inkludera särskoleelever i grundskolan. I fortsättningen lyfter SOU
(2003:35) fram att en gemensam verksamhetsidé är avgörande för kvalitén i undervisningen.
Femton procent av särskoleeleverna var 2003 integrerade i grundskolan och sedan
kommunerna blev huvudman antyder SOU (2003:35) att det har ökat de senaste åren och
kontant fortsätter att öka. Skolverkets lägesrapport (2017) konstaterar att hösten 2016 gick
närmare 10 000 elever under grundsärskolan och 21 procent av dessa elever var integrerade i
grundskoleklass under minst hälften av studietiden.

7.1.3 Forskning om läsinlärning
Alatalo (2011) förklarar att när en elev lär sig att läsa gör den det genom att erövra
skriftspråket och anser att det är den första fasen i en elevs läs- och skrivinlärning. Detta lyfter
även Myrberg (2001) fram och framhåller att det är i denna fas som individen blir läs- och
skrivkunnig genom att individen etablerar förmågan att omsätta skriftspråket i praktiken.

Alatalo (2011) anser att en individ har knäckt läskoden när individen har kommit på att
bokstavsljuden binds ihop till ord, men är fortfarande flera milstolpar ifrån full läsförmåga,
som innebär att eleven har ett bra läsflyt och kan erövra svårare texter. Vidare anser
författaren att genom skicklig läs- och skrivundervisning kan läraren avgöra vart eleven
befinner sig och vilken typ av stöttning och utmaning denne behöver i sin fortsatta
läsutveckling. Krantz (2011) framhåller att läsutveckling har ett samband med olika kognitiva
och språkliga förmågor. Krantz (2011) föreslår att genom tidig kartläggning av språkliga och
kognitiva förmågor kan lärare upptäcka om en elev är i riskzonen för långsam läsutveckling
samtidigt som resurser kan tillsättas.
Det finns elever som lär sig att läsa utan någon speciell undervisning, medan andra elever
aldrig lär sig att läsa utan en strukturerad undervisning av en erfaren och insatt lärare. Alatalo
(2011) skriver att studier har visat att en undervisning byggd på forskningsgrundad kunskap
har lett till att elever som befunnit sig i riskzonen för att inte utveckla sin läsinlärning har
blivit hjälpta. Vidare framhåller författaren att både elever med svårigheter i sin läsinlärning
men också nybörjarläsare har haft stor fördel av direkt undervisning i språkets struktur, vilket
ställer högre krav på läsundervisning än bara lärares baskunskaper och detta kräver också att
lärare använder sig utav språkets nyanser i undervisningen.

7.2 Resultat av lärarintervjuer
I detta avsnitt kommer resultat utifrån intervjuerna att redovisas. För att tillmötesgå
konfidentialitetskravet har jag valt att ge de intervjuade lärarna fiktiva namn utifrån Astrid
Lindgrens serie Madicken. Namnen jag har valt är Alva, Emma, Kajsa, Mia och Lisabet. Alva
och Lisabet arbetar som specialpedagoger på två olika skolor. De andra tre lärarna arbetar
som klasslärare i lågstadiet.

7.2.1 Hjälpmedel för elever med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning
Alva arbetar mycket enskilt med elever i behov av extra stöd och förklarar att hon använder
sig av Wittingmetoden. Hon arbetar sällan med hjälpmedel då hon anser att när man arbetar
enskilt med elever fungerar det lika bra att göra det manuellt. Däremot förtydligar Alva att
hon ofta använder sig av bokstäver för att förstärka och för att hjälpa eleven att exempelvis
bygga ord. Lisabet som arbetar på en annan skola arbetar både enskilt med elever i behov av
särskilt stöd men också med små grupper av elever som behöver träna mer på sin läsning.
Lisabet berättar att hon använder sig av iPad som ett hjälpmedel med dessa elever, där hon
förtydligar att det finns olika appar som hon kan använda sig av men också ett ljudande
tangentbord där eleverna kan lyssna till det dem har skrivit och själva få upptäcka var det blev
fel. Vidare förtydligar Lisabet att iPaden även används för att lyssna till texter och att eleven
där får både höra och följa med i texten. Både Alva och Lisabet förklarar att de ofta hjälper
lärare med att hitta material och/eller olika appar till iPad som kan vara bra för olika elever.
Emma använder sig av många olika hjälpmedel, eller anpassningar som hon själv kallar det.
Hon anser att det finns många hjälpmedel som kan hjälpa alla i klassen, vare sig de har en

funktionsnedsättning eller inte. Vidare berättar Emma att hon bland annat använder sig av ett
timglas för att visa tiden, det kan handla om tiden som hon ska ha genomgång på eller hur
lång tid det är kvar för eleverna att arbeta. Emma berättar även att hon också använder sig av
ett program som heter Classroom Screen, där hon kan göra lektionsupplägg med bildstöd så
att alla elever vet vad som ska göras och i vilken ordning. Emma förklarar att hon använder
iPad som ett hjälpmedel för några elever vid läs- och skrivinlärning, detta gäller inte enbart
elever med kognitiv funktionsnedsättning. För att eleven bland annat ska ha möjlighet att både
se och höra bokstäverna använder hon ett program som heter skolstil, som innefattar talsyntes.
Kajsa förklarar att hon använder sig av iPad och ett program som heter Widget, som är ett
skrivprogram där eleven arbetar med att ta ut symboler men eleven kan också göra eget
material. Vidare berättar Kajsa att hon använder det programmet för att förstärka för eleven,
det kan exempelvis handla om personligt schema över dagen med bilder. Kajsa tänker också
mycket på klassrumsmiljön och berättar att hon tänker på att inte ha för mycket saker på
väggarna eller ha framme för mycket saker som kan störa eleven. Fortsättningsvis berättar
Kajsa att en eleven hon arbetar med har ett stort behov av rutiner och strukturerad arbetsmiljö
och Kajsa har därför sett till att eleven inte byter plats så ofta för att eleven behöver veta var
hen ska sitta. Kajsa förklarar att det blir en god arbetsmiljö för alla elever i klassen genom att
hon arbetar på detta sätt med eleven.
Även Mia nyttjar digitala hjälpmedel och då främst iPad. Mia förklarar att hon använder
iPaden för att eleven ska träna på bokstäver och bokstavsljud och olika appar där eleven ska
sätta ihop ljuden med ord och meningar. Mia förklarar att eleven har svårt att få ihop en röd
tråd när eleven skriver fritt och därför använder Mia sekvensbilder för att eleven ska träna på
den röda tråden, lära sig att skriva en text med början, mitten och slut. Mia förtydligar att
eleven för tillfället mestadels skriver på iPaden.
Samtliga lärare använder sig av något eller några hjälpmedel, exempelvis en iPad. Alva
utmärker sig som den enda läraren som inte använder sig av hjälpmedel då hon menar att det
fungerar lika bra att arbeta manuellt med eleven i fråga.

7.2.2 Ett öppet klimat där alla elever är välkomna
Båda specialpedagogerna Alva och Lisabet arbetar med elever enskilt, inte i elevens
undervisningsklassrum. Alva plockar ut några elever enskilt som hon arbetar med några
gånger i veckan under korta stunder för att träna på ljud, se vilka ljud som eleven kan eller
behöver träna mer på samt arbetar med att sammansätta ord. Alva arbetar som tidigare nämnts
enligt Wittingmetoden då hon anser att det är en bra metod för alla elever oavsett vilken nivå
eleven ligger på.
På den skolan som Lisabet arbetar på förklarar hon att de har ett stort fokus på att alla elever
ska ha knäckt läskoden i årkurs 1. De elever som hon och klassläraren upptäcker ligger lite
efter i sin läsning, som exempelvis inte uppfattat kopplingen mellan bokstavsljud och

bokstäver eller kanske inte alls börjat läsa ännu, tar Lisabet ut och tränar läsning med. Det kan
även handla om elever som har börjat läsa men som inte riktigt fått upp läsflytet, som kan få
extra träning för att komma igång ordentligt med sin läsning. Lisabet förklarar att hon arbetar
med lite olika metoder beroende på var eleven befinner sig, men läsinlärning i sju steg är ett
läromedel som Lisabet ofta använder sig av då hon anser att den är bra för att anpassa efter
elevens nivå. ”Jag använder inte Witting-metoden, då den är en syntetisk metod och måste
användas renodlat. Istället använder jag mig av läromedlet läsinlärning i sju steg samt att jag
plockar delar av LTG som jag tycker passar vissa enskilda elever” (Personlig kommunikation,
2018-03-27). Lisabet arbetar, till skillnad från Alva som bara arbetar enskilt med elever, med
både elever i liten grupp men även i vissa fall enskilt med en elev. Både Alva och Lisabet
förtydligar att eleven/eleverna enbart tar ut ur klassrummet under en period för att få en extra
skjuts och den hjälp som eleven behöver. Därefter är målet alltid att eleven ska tillbaka till
klassrummet med de övriga klasskamraterna.
Lisabet tydliggör att när hon arbetar enskilt med en elev eller en liten elevgrupp är det viktigt
att hon är flexibel och anpassar sina lektionstillfällen så att alla elever kan vara med. Lisabet
förklarar att hon brukar göra scheman med bilder för att alla elever ska kunna hänga med, hon
utvecklar detta genom att förklara att om en elev inte har lärt sig att läsa är det bra med bilder
men hon anser också att bildstöd kan vara en bra förstärkning även för en elev som har lärt sig
att läsa.
Emma anser att alla elever bör vara inkluderade i klassrummet men framhåller också att det
finns vissa undantag där någon elev kan behöva extra stöd eller behöva sitta enskilt och då
kan det vara bra om eleven får den möjligheten, exempelvis med en specialpedagog eller
annan lärare. Vidare förklarar Emma att alla elever är inkluderade på så sätt att alla gör
samma saker, men ibland gör eleverna det på lite olika sätt. Vilket kan ses som en likhet med
det Lisabet berättade om att alla elever kan gynnas av bildstöd, även fast de lärt sig att läsa.
Kajsa förklarar att inkludering kan ses på flera olika sätt och förutom den rumsliga
inkluderingen där alla elever har sin egen bänk är alla elever även med vid samlingar och
genomgångar. ”Alla elever är med på det som eleven kan vara med på” (Personlig
kommunikation 2018-03-26). Med detta menar Kajsa att alla elever deltar i lektionerna efter
sin egen förmåga men förtydligar att det finns stunder då denne specifike elev arbetar enskilt.
Detta är även något som Mia påpekar är en viktig del i hennes inkluderingsarbete med sin
klass och elev. Vidare framhåller Mia att den elev hon har som är integrerad särskoleelev för
det mesta är i klassrummet tillsammans med de övriga klasskamraterna, däremot under vissa
lektioner i matematik och när eleven ska läsa och skriva brukar eleven sitta enskilt eller
tillsammans med några andra elever i en liten grupp. Kajsa förtydligar att läsinlärningen
anpassas efter alla elevers behov. En del elever läser tjocka böcker med mycket text medan de
elever som inte har fått igång läsningen än läser lite enklare böcker med mindre text och
eventuellt med stora bokstäver. Kajsa tydliggör att det beror lite på vad man har för
svårigheter då kognitiv funktionsnedsättning är väldigt brett och det kan handla om både
högfungerande elever eller om elever i större svårigheter.

Mia berättar:”Under årskurs 1 med den klassen jag har idag använde jag mig ofta av Kiwimetoden, eller Whole Language, som den heter, för att jag tyckte den var passande till XXX
(min kodning) som har en kognitiv funktionsnedsättning. Eftersom att storboken och lillboken
innehöll bilder så tyckte jag att det var lämpligt då även hen kunde följa med i handlingen
med hjälp av bilderna” (Personlig kommunikation, 2018-03-26). Mia är tydlig med att det är
viktigt att hon som lärare tänker på att ta allt i en lite lugnare takt för att få med alla elever och
att hon anpassar för just den här eleven genom att dela upp ett arbete i kortare avsnitt då
eleven har svårt att ta in all information samtidigt. Mia berättar även att hon tänker på att prata
mycket om en text, dess handling, träna på korta ord, träna på att kunna se ord som en helhet
och där handlar det mycket om enskild träning för den här eleven. Mia tränar mycket på att få
upp läsflytet för den här eleven och förklarar att eleven arbetar med samma material som
övriga klassen men ibland förkortar hon vissa saker.

7.2.3 Faktorer som påverkar möjligheter till inkludering
Alva anser att organisationen har stor påverkan på möjligheter till inkludering och hon trycker
extra på att det främst handlar om hur stora grupper skolan har, extra resurser i klassrummet
och klassrumsmiljön. I undervisningen framhåller Alva att det är viktigt att man arbetar
mycket med ljud och ord, för att eleverna ska bli säkra på bokstävernas ljud. Vidare
förtydligar Alva att man kan arbeta med att ljuda och lyssna på ljuden med alla elever, även
de som ligger på en högre nivå kan ha behov av att höra ljuden och träna mer på dessa. Detta
är även något som Lisabet och Emma talar om. ”Elever med kognitiv funktionsnedsättning
ligger generellt sett på en lägre nivå” (Personlig kommunikation, 2018-03-19), men Alva
anser att den nivån kan man starta med för att få med alla och sedan bygga på eftersom. Alva
som arbetar enligt Wittingmetoden anser att ett bra sätt att arbeta med läsinlärningen är att
utifrån språkstrukturer så som till exempel si, får eleverna bygga egna ord. Där kan alla elever
vara med och eleverna uppfattar det den uppfattar, vissa elever får långa ord medan några
elever kanske bara hittar kortare ord som innefattar ”si”.
Precis som Alva, anser även Lisabet att organisationen har stor betydelse för möjligheter till
inkludering och utvecklar detta genom att förtydliga att organisationens tankar och synsätt på
elever med kognitiva funktionsnedsättningar speglar hur man lägger upp arbetet för
inkludering och hur lärarna ska arbeta. Alva ser det mer utifrån ett organisationsperspektiv där
hon menar att det handlar om hur stora elevgrupperna är, klassrumsmiljö samt extra resurs.
Medan Lisabet menar att organisationens synsätt och tankar på elever med kognitiva
funktionsnedsättningar speglar hur arbetet kring inkludering läggs upp. Vidare framhåller
Lisabet att det är viktigt att läraren har koll på vad som i en klassrumsmiljö kan innebära
svårigheter i undervisningen för vissa elever och eliminerar dessa. Vidare anser Lisabet att det
är bra att ha lite kunskap om olika funktionsnedsättningar för att läraren lättare ska kunna
förstå eleverna, dess svårigheter och hur läraren kan tänka för att förebygga svårigheterna.
Lisabet anser även att som specialpedagog har hon ett stort ansvar i att kartlägga elever för att
underlätta undervisningssituationer och för att lärarna ska förstå eleven i fråga bättre. Lisabet
accentuerar att det inte bara är kartläggningen som är viktig, utan även att inkludera eleven i
arbetet, att samtala mycket med eleven och inkludera eleven om hur denne vill ha det. Vad

som fungerar bra för en elev behöver nödvändigtvis inte fungera för nästa elev. Lisabet
betonar att inkludering betyder inte att man måste göra lika för alla elever, då hon anser att
man genom det kommer att exkludera fler. Vidare poängterar Lisabet att det är viktigt att man
arbetar för inkludering men att metoden måste anpassas efter individen.
Emma anser att de faktorer som påverkar möjligheter till inkludering är att läraren har tillgång
till de hjälpmedel som behövs för att alla elever ska vara inkluderade. Emma framhåller även
att läraren bör tänka på att använda bildstöd, tydliga scheman på tavla och även personliga
scheman på bänken för de elever som behöver det. Emma anser även, som Lisabet och Alva
tidigare nämnts, att klassrumsmiljön har en stor påverkan till inkludering, hur den ser ut och
hur man kan göra den så bra som möjligt för alla elever och anser att som lärare är det viktigt
att man är flexibel och kan tänka om, tänka på vad som passar bäst för olika individer. Emma
betonar även att inkludering inte behöver betyda att alla är på samma plats hela tiden, men att
alla har möjligheter att nå samma mål, antingen själv eller med hjälp av en vuxen. Emma
anser också att det är viktigt att läraren är förberedd, ser till att alla elever har det material
som just de behöver för att klara av uppgiften. Behöver någon elev använda dator ska den inte
vara längst bak i klassrummet, utan eleven ska kunna ta med sig datorn till en plats som
eleven ska sitta på. Emma betonar vikten av att eleven ska känna sig inkluderad och delaktig i
skolan. Vidare anser Emma att gruppstorleken har en betydande roll, för att läraren ska ha
möjlighet att se alla elever och för att alla elever ska få den arbetsro som de förtjänar. I vissa
fall anser Emma att man kan behöva anpassa storleken till mindre grupper, medan en del
elever kan arbeta bra i stor grupp.
Kajsa anser att ekonomin är det som främst påverkar möjlighet till inkludering och hon
betonar även tillsättning av resurser, vilket är en likhet med det Alva också nämnde. Lisabet
talar om att organisationens synsätt på inkludering är en bidragande faktor vilket även Kajsa
framhåller. ”Organisationens synsätt på inkludering har stor betydelse, ser man på bitarna
istället för helheten är det svårt att få till ett inkluderande arbetssätt” (Personlig
kommunikation, 2018-03-26, Kajsa). Bertalanffy (1973) menar att olika fenomen bör ses som
delar av en helhet och Svedberg (2017) skriver att genom att se till lärarens kompetens och
undervisning samt organisationens arbetssätt läggs problemet inte på den enskilda individen
(delen) utan man söker efter problemet i helheten. Här ser man en tydlig koppling mellan den
valda teorin och lärarnas uppfattningar och tolkningar. Kajsa förklarar att det även handlar om
vilken typ av lärare man är, om man väljer att se alla möjligheter man kan göra istället för
svårigheterna. Kajsa anser att det är många faktorer som spelar in, men anser att ekonomin är
den främsta faktorn för inkludering av elever med kognitiva funktionsnedsättningar. Vidare
poängterar Kajsa att det är viktigt att se varje enskild individ, hon betonar att det är den
verkligheten vi lever i och anser inte att det ska finnas speciella grupper för elever med
kognitiv funktionsnedsättning. Dessa elever finns här precis som alla andra elever.
Precis som Kajsa, anser även Mia att ekonomin har stor betydelse och utvecklar sitt svar
genom att förtydliga att elever med kognitiv funktionsnedsättning behöver mycket extra stöd
och har rätt till resurser vilket påverkas genom ekonomin då det sparas in pengar. Vidare
framhåller Mia ”att det som också kan påverka till inkludering är att det finns så himla mycket

att ta in, som man som lärare borde läsa och material man borde kolla igenom men tiden finns
inte till för det” (Personlig kommunikation, 2018-03-26). Mia förtydligar att grundsärskolan
har en annan kursplan med andra mål som hon inte hade kunskaper om från början och menar
att det är mycket tid som har gått till att sätta sig in i grundsärskolans kursplaner och mål.
Vidare berättar Mia att hon inte hade mycket kunskap om just denna funktionsnedsättning
som denna elever har, vilket är en sak som hon har fått jobba mycket med och i vissa fall
prova sig fram. Detta är även något som Lisabet talar om och hon menar att för att förstå en
elev med kognitiv funktionsnedsättning är det bra att ha kunskap om funktionsnedsättningen.
Avslutningsvis förklarar Mia att än idag är det mycket hon inte kan om just denna
funktionsnedsättning och att hon lär sig något nytt varje dag, men påpekar även att det hade
underlättat om hon hade haft kunskap om denna funktionsnedsättning sedan tidigare. Medan
Kajsa har en elev med en funktionsnedsättning som Kajsa var väl bekant med sedan tidigare
och därför ersatt mycket kunskap kring.

8. Slutdiskussion
I detta slutliga avsnitt kommer jag att behandla resultatet från litteraturstudien och från
lärarintervjuerna med utgångspunkt ur systemteorin. Detta avsnitt kommer även att innehålla
en analyserande diskussion utifrån valda metoder samt resultat.

8.1 Metoddiskussion
Denna studie är en kvalitativ forskningsstudie och bygger på en litteraturstudie samt
kvalitativa lärarintervjuer med en fenomenografisk utgångspunkt. Syftet med denna studie var
att ta reda på vilka faktorer som lärare anser påverkar möjligheter till inkludering av elever
med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning kontra vad forskningen säger och därför
bedömdes de valda metoder som passande för denna studie.
Fem lärare med grundlärarutbildning har intervjuats varav två av dessa i dagsläget arbetar
som behöriga specialpedagoger. Specialpedagogerna har valts för intervju eftersom de i
högsta grad arbetar med läsinlärning med elever och de innehar en fördjupad kunskap av
inkludering. Endast tre grundlärare F–3 har intervjuats. Det totalt sett låga antalet intervjuade
lärare innebär att studien inte är allmängiltig. Tidsramen för denna studie är även en faktor till
det låga antalet svensklärare F–3 då transkribering, sortering och bearbetning av intervjuer är
tidskrävande. Även litteraturstudien har krävt ett stort engagemang. Tillvägagångssättet kring
lärarintervjuerna har varit liknande, kontakten med lärarna har skett på liknande sätt, plats och
miljö har sett ungefär likadan ut under mina intervjuer men ändå har varje enskild intervju
varit unik. Utifrån intervjuerna har jag fått fram liknande svar, men precis som att alla
människor är olika skiljer sig även människors uppfattningar kring ett fenomen och detta
kopplas till fenomenografins variation. En fenomenografisk ansats har varit bra att utgå ifrån
då alla människor uppfattningar skiljer sig och genom användning av den fenomenografiska
ansatsen ha detta i åtanke. I denna studie vill jag ta reda på vilka faktorer som lärare anser
påverkar möjligheter till inkludering av elever med kognitiva funktionsnedsättningar vid
läsinlärning. Genom en fenomenografisk ansats får jag en fördjupad bild av lärares synsätt
och aspekter på inkludering, både vad gäller likheter bland lärarna utan också skillnader.
Kvalitativa intervjuer med fenomenografisk ansats valdes av den anledningen att jag vill
belysa lärarnas bakomliggande tankar kring inkludering, dessa hade jag inte fått svar på
genom observationer. Observationer hade gett mig en inblick i vad och hur lärarna arbetar
men inte nödvändigtvis hur de tänker kring det fenomenet jag vill belysa.
Jag är medveten om att resultatet från intervjuerna kan ha påverkats då några av lärarna bad
om att få frågorna i förväg, vilket resulterat i att de haft tid att fundera kring svaren tillskillnad
från de lärare som inte fick frågorna i förväg, där blev svaren mer spontana. Valet att ge
frågorna i förväg till några av lärarna berodde på en tidsbrist hos dem. Utan deras svar i denna
studie hade studien inte varit möjlig att genomföra.

Ett kvalitativt arbetssätt passar denna studie bättre eftersom jag är intresserad av att ta reda på
lärarnas egna beskrivningar och upplevelser om inkludering vid läsinlärning och vilka
faktorer de anser påverkar samt möjliggör inkludering av elever med kognitiv
funktionsnedsättning vid läsinlärning. Jag får ut bästa möjliga svar av lärare genom att låta
dem berätta om sina uppfattningar kring ämnet samt vilka faktorer som dessa lärare anser är
viktiga för inkludering av elever med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning.
Resultatet av detta är inte representativt för alla lärare som är verksamma i skolan, utan visar
snarare på hur dessa lärare lyfter fram olika faktorer som möjliggör inkludering av elever med
kognitiva funktionsnedsättningar vid läsinlärning. Ett annat kvantitativt arbetssätt, som hade
kunna ske med hjälp av exempelvis enkäter, hade inte gett mig en lika djup bild av lärares
olika uppfattningar utan där hade jag fått svar från många olika lärare men dessa svar skulle
inte varit lika detaljrika som svaren blir vid en intervju. Därmed valde jag bort det
alternativet.
Urvalet som är gjort för lärarintervjuerna är ett bekvämlighetsurval, detta innebär att det är
lärare som jag har någon relation till, i detta fall har jag mött dessa lärare under mina
praktiker. Fördelen med att intervjua lärare som jag redan har en relation till var att
intervjuerna kändes personliga. Patel och Davidsson (2011) skriver att respondenten kan svara
utifrån dennes åsikter och utan hämningar om det finns en relation mellan intervjuare och
respondent. Tack vare den goda kontakten med lärarna hade jag även en inblick i deras arbete
och vet därför att de var väldigt stressade kring den här tidpunkten på grund av nationella
prov och ett kommande påsklov. Lärarna ville ändå gärna ställa upp för mig och delta i denna
studie, men några av dem bad om att få intervjufrågorna i förväg på grund av deras stress vid
tidpunkten. Detta kan ha påverkat resultaten från intervjuerna då några av lärarna hade tid att
förbereda sig inför intervjun och de frågor som komma skulle. Jag fick ändå känslan att
lärarna svarade utifrån sina egna uppfattningar och inte efter det de trodde att jag ville höra.
Däremot märkte jag att de lärare som inte fått intervjufrågorna i förväg hade längre och mer
utförliga svar än de som innan hade tittat på frågorna. Om jag hade gjort om datainsamlingen
för intervjuer hade jag valt att inte ge lärarna frågorna i förväg. Patel och Davidsson (2011)
beskriver att det krävs förberedelse och en noga avvägning av materialet för att utföra
intervjuer på bästa möjliga sätt. I denna studie har jag låtit min handledare och mina
studiekamrater utvärdera mina intervjufrågor innan jag bokade in intervjuerna. Där
diskuterades intervjufrågorna och mina studiekamrater samt handledare kom med tips och
idéer för vidare utveckling av dessa.
Under lärarintervjuerna har jag utgått från de systemteoretiska grundtankarna, där jag har tagit
i beaktande hur lärarna förhåller sig till elever med kognitiv funktionsnedsättning och
inkludering av dessa elever. Öquist (2008) förklarar att systemteorin utifrån skolsituationer
handlar om att förstå hur alla elever i en grupp är en helhet och att alla elever behövs. Även
Svedberg (2007) talar om hur man ska se på elever som delar av helheten och istället för att
tänka på vad eleven inte kan, ska man utgå från att eleven inte har lärt sig ännu. Detta synsätt
har jag utgått ifrån när jag utfört mina lärarintervjuer och jag har använt detta för att se hur
lärare ser på elever i svårigheter. Ser lärarna möjligheterna eller ser de problemen?
Lärarintervjuerna visade ett genomgående inkluderande arbetssätt, i mer eller mindre

varierande omfattning. Utifrån de svar jag har fått fram under intervjuerna kan jag dock se att
lärarna ser alla elever som en del av klassen och arbetar för att alla elever ska känna sig
inkluderande och känna samhörighet med de övriga klasskamraterna.
Det finns en del aspekter som kan ha stor betydelse för intervjuernas resultat. I detta fall var
jag medveten om att de lärare jag intervjuade var stressade och hade mycket annat att tänka på
och det kan ha påverkat svaren jag fick av de intervjuade. En annan aspekt som kan ha
påverkat den intervjuades svar kan vara om läraren hade en dålig dag, eller om läraren innan
den inbokade intervjun fått hantera en konflikt eller annat oförberett. Detta är något som har
tagits hänsyn till och jag förhåller mig till att studiens trovärdighet kan försvagas på grund av
liknande händelser. Christoffersen och Johanessen (2015) skriver att när informanten själv får
vara med och besluta vad som ska tas upp i en intervju, framkommer respondentens
erfarenheter och uppfattningar bäst. I en intervju får respondenten återberätta händelser, vilket
författarna menar inte är möjligt genomförbart vid observationer eller frågeformulär.
Eftersom det är respondenternas tolkningar och uppfattningar som föreliggande studie handlar
om har fördelarna varit övervägande för metodval.
Patel och Davidsson (2011) anser att genom utveckling och lärande kan människors
uppfattningar förändras och det svar forskaren får fram vid en intervju kan skilja sig åt senare
i livet. Vidare förklarar författarna att fenomenografins betydelse inte är att få fram slutgiltiga
slutsatser utan respondenternas tolkningar och uppfattningar för tillfället. Människors
uppfattningar och tankar är förändringsbara och kan förändras eller förstärkas av nya
erfarenheter. Detta är något som jag tar i beaktande och jag vill poängtera att lärarens
uppfattning under studiens intervju kan förändras i framtiden.
Litteraturstudien gjordes för att få fram den mest relevanta forskningen inom det aktuella
ämnesområdet. På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att gå igenom all forskning
inom området men utifrån lästa abstract har artiklar som i enlighet med inklusionskriterierna
var relevanta för studien valts ut. Med detta vill jag påpeka att denna studie inte täcker all
forskning och därmed är den inte representativ för all forskning eller för alla lärares åsikter
och tankar. Forsberg och Wengström (2016) anser att en litteraturstudies fördel är att
informationen som presenteras för läsarna är lättöverskådlig inom forskningens område
medan en nackdel med litteraturstudie är risken för att felaktiga slutsatser presenteras i och
med att det endast redogörs för en begränsad del av all tillgänglig forskning.
Denna studie har avgränsat forskningen till 2011 och framåt med några få undantag där äldre
forskning ansetts vara relevant. Detta för att denna studie ska vara så aktuell som möjligt.
Forsberg och Wengström (2016) antyder att det finns en nackdel med att tidsbegränsa
forskning då viss forskning försvinner och inte alls presenteras i resultatet. För att få en så
bred studie som möjligt har jag inte begränsat mig till enbart en databas utan har använt mig
av flera olika, för att få med så många forskningsfält som möjligt då inkludering, läsinlärning
och kognitiva funktionsnedsättningar berör olika forskningsfält och discipliner.

Med hänsyn till det svenska skolsystemet och de svenska lagarna har denna studie främst
riktat sig mot svensk forskning, då olika länder har olika skolsystem och lagar. Även här finns
det några undantag med forskning från andra länder som riktat sig till läsinlärningen men som
ändå går att relatera till den svenska skolan. Under denna studies gång och arbetet med
litteraturstudien har det har varit svårt att begränsa forskningsartiklar och enbart ta med de
mest relevanta för denna studie. När arbetet startade med sökningar av olika forsknings
artiklar ansågs de alla relevanta, men detta skulle ha bidragit till ett för stort område och ett
större arbete än studiens tidsram tillät.
Litteraturstudien har gett mig en vidare syn och förståelse för lärarna sätt att arbeta med
elever med kognitiv funktionsnedsättning. Forsberg och Wengström (2016) framhåller att en
litteraturstudie bygger på den mest relevanta forskningen inom ett visst område där forskaren
har gjort en bedömning av relevansen. Andra metoder för studien hade kunnat väljas men då
hade syftet och resultatet blivit ett annat. Observationer hade förändrat syftet och riktat sig till
hur lärare iscensätter undervisningen vid läsinlärning men inte belyst hur lärarna tänker kring
inkludering och om de överhuvudtaget har detta i åtanke. En didaktisk design hade till detta
syfte inte heller varit möjligt då det hade handlat om min definition av inkludering och hur jag
arbetar med inkludering av elever vid läsinlärning.

8.2 Resultatdiskussion
Skolverket (2017) framhåller att Sverige ska ha en skola för alla där elever ska ha möjlighet
att få stöd utifrån elevens egna förutsättningar. Eriksson-Gustavsson et. al. (2011) förtydligar
att uttrycket ”En skola för alla” har en lång historia i den svenska utbildningen och är
bakgrunden till dagens inkluderingsperspektiv. Det svenska skolsystemet har gjort stora
framsteg för allas rätt till skolgång och synen på elever i behov av särskilt stöd.
De lärare jag har intervjuat var alla överens om att inkludering kan ske på många olika sätt
och gäller inte bara i klassrumssituationer. Även Persson och Persson (2012) skriver om detta,
att inkludering handlar såväl om den fysiska placeringen som våra intentioner om ett bättre
samhälle och om att ge alla elever stimulans och uppmuntran till ett meningsfullt deltagande.
Resultatet från lärarintervjuerna framhåller att det är viktigt att elever känner samhörighet och
gemenskap med sina klasskamrater på alla plan, såväl i klassrummet som ute på raster.
Oavsett om en elev är inkluderad i klassrumssituationen hela tiden eller om en elev vid vissa
tillfällen arbetar utanför klassrummet är en betydelsefull del att eleven känner en gemenskap
till sina klasskamrater och att målet alltid ska vara att alla elever till slut ska befinna sig i
klassrummet med de övriga eleverna. Detta är även något som Nilholm (2007) skriver om och
framhåller att eleven inte ska anpassas efter skolans verksamhet, utan skolan ska anpassa sig
till individen.
Nilholm (2007) förklarar att en grundläggande del i inkluderingsbegreppet är att skolan ska
utformas och anpassas efter alla elever och därmed kan det kräva en stor variation av
anpassningar, elever ska inte anpassas efter hur skolan är uppbyggd och dess struktur. Som

resultatet påvisar är detta något som inte framhävts av lärarna gällande inkludering, utan deras
syn på inkludering innefattar att elever kan tas ut ur klassrummet för att få extra stöd med
läsinlärningen. Dock betonar lärarna att detta enbart ska ske under en period och målet ska
alltid vara att eleven ska tillbaka in i klassrummet. Både Alva och Lisabet som arbetar enskilt
med elever anser att det ibland är viktigt för en elev att få träna i sin egen takt tillsammans
med en vuxen för att nå bästa möjliga resultat. Detta kan uppfattas vara på gränsen till ett icke
inkluderande arbetssätt men målet är att eleven/eleverna i slutändan ska inkluderas i
klassrummet. Inkludering kanske inte alltid tillgodoser elevens egna behov och därför kan en
exkluderande handling ske för tillfället, men detta för att eleven i slutändan ska klara av
inkludering i sin klass.
Resultaten från litteraturstudien visar att elever med kognitiv funktionsnedsättning ofta har
svårt att uttrycka sig och då kan hjälpmedel som en kommunikationskarta eller iPad vara till
stor hjälp för dessa elever (se Swärd, et. al. 2015). De lärare som jag har intervjuat för den här
studien har alla använt sig av olika hjälpmedel beroende på eleven/elevernas svårigheter.
Utifrån de svaren lärarna gav kring hjälpmedel synliggörs det att de anpassar efter individerna
och den klass läraren arbetar med. Det intryck som gavs var att inkluderingsarbetet på dessa
skolor sker systematiskt och utvecklas allt mer med tiden.
Litteraturstudien gav även resultat av vikten av ett systematiskt arbete kring skolutvecklingen
för att lärare och rektorer själva ska kunna utvecklas i sin profession och utveckla ett arbete
att möta olikheter (Östlund, 2017). Den statliga offentliga utredningen (2003:35) lyfter fram
vikten av en gemensam verksamhetsidé som avgörande för kvalitén i undervisningen. Alva,
Lisabet och Emma anser även dem att organisationen har stor betydelse för ett inkluderande
arbete. Lisabet betonar även att organisationens tankar och synsätt på inkluderande elever
speglar hur hela verksamheten ska arbeta. Som tydliggörs i forskningen är det betydelsefullt
med tydliga restriktioner från huvudmän och rektorer över hur ett inkluderande arbetssätt bör
gå till väga och finns det ett tydligt systematiskt arbete kring inkludering underlättar detta för
både rektorer, lärare och för eleverna.
Mia och Kajsa anser att ekonomin har stor betydelse för faktorer som påverkar möjligheter till
inkludering. Detta synsätt skulle jag även kunna koppla till att organisationen har stor
betydelse, då organisationen har en budget att utgå ifrån och ekonomi är en stor fråga i
skolans verksamhet. Utifrån en god ekonomi kan en skola exempelvis köpa in mer eller bättre
hjälpmedel för elever med kognitiv funktionsnedsättning. Med en stark ekonomi finns
resurser att tillsätta extra personal om en elev kräver det. Som både Kajsa och Mia lyfte fram
så är det bara en faktor av många, men den största utifrån deras tolkning. SOU (2003:35) talar
inte om ekonomi som en bidragande faktor till inkludering, men nämner däremot kompetens
och erfarenhet om elever som har en kognitiv funktionsnedsättning. För att lärare ska
utvecklas och anses som kompetenta lärare bör möjlighet till kompetensutveckling, vilket i
sig är en kostnadsfråga.
Krantz (2011) anser att en tidig kartläggning av språkliga och kognitiva förmågor är viktigt
för att upptäcka om en elev är i riskzonen för långsam läsutveckling. Lisabet har en åsikt om

att det är viktigt att inkludera eleverna i det arbetet och prata mycket med eleven, tillsammans
ta reda på vad som fungerar bra för den här individen och utifrån det göra en kartläggning.
Alva anser att elever med kognitiv funktionsnedsättning generellt ligger på en längre nivå än
normalbegåvade elever men att man kan börja från den nivån med läsinlärningen för att få
med alla elever från början och sedan utveckla mer för dem som behöver det. Vidare
framhåller hon att det finns många elever som kan ha nytta av extra träning för att senare bli
bättre läsare. Läsning är en stor del både i skolan men även senare i livet, därför är det en
grundläggande kunskap att se till så att alla elever kan bli så goda läsare som möjligt och får
rätt till den lästräning eleven behöver. Att kunna läsa är viktigt både för framtida studier, för
framtida yrkesval men också för att klara av vardagen. Alla behöver kunna läsa och det bör
vara en självklar rättighet för alla individer. I Lgr11 kan man läsa att ”språk är människans
främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2017, s.252).
Det jag kan se utifrån lärarintervjuerna gällande de olika specialpedagogiska perspektiven
(Ahlberg, 2013) är att de fem lärare som jag har intervjuat ser på elever med kognitiv
funktionsnedsättning utifrån organisations- och systemperspektivet. Detta innebär att elevens
svårigheter beror på skolan och organisationen och det är skolans uppgift att se till att eleven
får samma förutsättningar som alla andra. Detta bör vara en självklarhet, det är aldrig elevens
fel om hen inte har lärt sig något ännu utan då ligger det på skolan och läraren att prova andra
metoder och hitta en metod som fungerar för just den här eleven. Det är däremot viktigt att ha
i åtanke att alla metoder inte passar för alla elever och därför kan man ibland behöva prova
sig fram själv. Även Lisabet antyder detta under intervjun, alla elever är unika och vad som
fungerar bra för en elev behöver nödvändigtvis inte fungera för nästa elev, vilket kopplas till
Lgr11 som skriver att undervisningen ska anpassas till varje enskild individ och dess behov.

Bertalanffy (1973) anser att man bör se efter i organisationen eller verksamheten var det finns
ett problem (som hämmar eleverna i deras skolutveckling) och arbeta för att motverka det
istället för att utgå från den enskilde individen. Svedberg (2017) visar tydligt hur man kan
arbeta utifrån systemteorin i skolans verksamhet och anser att det inte finns elever med
svårigheter utan snarare att elever är i svårigheter. Vidare anser Svedberg (2017) att lärare bör
hävda att elever inte har lärt sig att läsa och inte att elever inte kan läsa. Han förklarar att
genom att läraren uttrycker att elever inte kan läsa så lägger läraren problemet hos eleven och
utan att reflektera över sitt arbetssätt kring läsinlärning. Jag har hela tiden under
lärarintervjuer, transkriberingen och analyseringen av intervjuerna haft denna teori i åtanke
och analyserat huruvida lärare betonar elever i svårigheter och ser på dessa elever i skolan; så
som att Emma tänker på att ha bildstöd för att det kan gynna alla elever i klassen, eller som
både Kajsa, Lisabet och Alva talar om att organisationens tankesätt kring inkludering speglar
av sig till lärarna och hur de ska arbeta med att inkludera alla elever. Utifrån de fem valda
lärarnas svar ser jag att de följer systemteorins tänkesätt och några av dem även lyfte fram att
organisationen har stor påverkan för lärarens synsätt. De menar att organisationen sätter
grunden för hur arbetet bör gå till. Kajsa lyfte även fram att en faktor som spelar in är vilket
förhållningssätt lärare har, vilken syn läraren har på inkluderande elever och om läraren väljer

att se problemen eller möjligheterna hos dessa elever. Här kan jag se en tydlig koppling
mellan den valda teorin och resultatet från lärarintervjuerna.

8.3. Implikationer för yrkesuppdraget
Denna studie har varit intressant och lärorik då elever med olika typer av
funktionsnedsättningar, i detta fall kognitiva funktionsnedsättningar, är något jag brinner för
och jag anser att alla elever har rätt till lika undervisning. I dagens globala samhälle finns
olika kulturer, filosofier och egenskaper. Därför är det betydelsefullt att se på varandra som en
resurs och ta lärdom av varandra. Det har varit intressant för mig att ta reda på hur lärare ser
på inkludering av elever men också vilka faktorer lärare anser påverkar för inkludering i
undervisningen. Forskning och lärare är överlag överens om att arbetet med elever med
kognitiv funktionsnedsättning bör ske på olika sätt och att lärarens inställning spelar en
betydande roll. Jag kommer att ta med mig den erfarenheten jag har fått utifrån
litteraturstudien, vad forskningen anser om undervisning för elever med kognitiv
funktionsnedsättning. Jag kommer även att ta med mig lärarnas tankar kring inkludering i
skolan, hur de arbetar och vilka faktorer de anser påverkar arbetet med inkludering.
Yrkesverksamma lärare kan ta del av denna studie med förhoppningen att lära sig något nytt
eller utveckla sina redan befintliga tankar och arbetssätt.

8.4. Förslag till fortsatt forskning
Denna studie har presenterat faktorer som påverkar möjligheter till inkludering av elever med
kognitiva funktionsnedsättningar utifrån forskning och yrkesverksamma lärares egna tankar
och åsikter. Det har varit intressant och viktigt för fortsatt inkluderande arbete i de svenska
skolorna. Vad är då intressant för fortsatt forskning?
Det vore intressant att ta reda på huruvida den svenska skolans inkluderingsarbete skiljer sig
från de nordiska grannländernas arbete med inkludering. Kan den svenska skolan ta lärdom av
de nordiska grannländers arbete? Eller skulle en sådan studie visa att Sverige ligger i framkant
med ”En skola för alla” och ett inkluderande arbetssätt? Detta är ett vidare arbete som kräver
mer tid än vad jag har haft tillgång till.
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Bilaga 1
Hej.
Jag heter Amanda Jatko och läser sista året på grundlärarprogrammet F-3 på Luleå tekniska
universitet. Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva mitt examensarbete om hur
lärare inkluderar elever med kognitiv funktionsnedsättning vid läsinlärning.
I mitt arbete ska jag undersöka hur lärare ser på inkludering samt hur lärare arbetar med detta
i klassrummet men också utanför klassrummet. Jag kommer sedan att jämföra detta med
tidigare forskning inom ämnet.
Jag önskar att få intervjua dig som är verksam lärare inom årskurs 1-3 och har en eller flera
elever med kognitiv funktionsnedsättning i din klass. Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter
och kommer med ditt medgivande att spelas in med en ljudupptagare. Din identitet och
arbetsplats kommer att avidentifieras i mitt examensarbete. Resultatet av undersökningen
kommer att presenteras i mitt examensarbete och den inspelade intervjun kommer enbart att
användas för eget bruk. Jag önskar att genomföra intervjuerna under vecka 11 och 12. Om du
är intresserad ber jag dig vänligen att höra av dig via mejl eller telefon:
Amanda Jatko
E-post: XXXX
Telefonnummer: 070-XXXXXXX

Bilaga 2
Intervjuguide:
Information om intervjupersonerna:
● Intervjupersonerna kommer att avidentifieras i rapporten
● Utbildning
● Antal år som yrkesverksam lärare

Forskningsetiska principer:
Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella
forskningsuppgiftens syfte”.
Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin
medverkan”.
Konfidentialitetskravet – ”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”.
Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för
forskningsändamål”.

Inledning:
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017), står det
att undervisningen i skolan ska anpassas efter varje enskild individ efter dennes
förutsättningar och behov samt att varje skola har ett ansvar att anpassa utbildningen för de
elever som har svårt att nå målen.
(SOU 2003:35) framhåller att genom kommunaliseringen har grund-, gymnasie- och
särskolan kommit varandra närmre och fler kommuner arbetar idag för ökad integrering i
grundskola. Vidare framhåller denna offentliga utredning också att många kommuner saknar
en övergripande verksamhetsidé och strategier för särskolan, vilket har skapat problem för
skolledare som ofta är den som ansvarar för särskolan utan att ha den rätta kompetensen eller
tidigare erfarenhet. Östlund (2017) anser att lärare, rektorer och övrig skolpersonal behöver
ett systematiskt arbete kring skolutvecklingen för att själva utvecklas i sin profession.

Frågeställningar:
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som lärare i årskurserna F-3 anser
påverkar möjligheter att inkludera elever med kognitiv funktionsnedsättning, i klassrummet.
Fokus kommer att vara på läsinlärning.
1. Vilken utbildning har du?
2. Hur lång arbetslivserfarenhet som yrkesverksam lärare har du?
3. På vilket sätt är elever med kognitivfunktionsnedsättning inkluderade i ditt
klassrum?
4. Vilka likheter/skillnader har du i din undervisningsmetod, i läsinlärning, mellan
grundskoleelever och elever som går under särskolans läroplan (elever med
kognitiv funktionsnedsättning)?
5. Använder du dig utav någon/några hjälpmedel för dessa elever? Berätta om några
hjälpmedel.
6. Vilka faktorer i organisationen anser du påverkar möjligheter att inkludera elever
med kognitiv funktionsnedsättning?
7. Vilka faktorer i undervisningen anser du påverkar möjligheter att inkludera elever
med kognitiv funktionsnedsättning?
8. Egna reflektioner och tankar.

