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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka några grundskollärares uppfattningar kring 
undervisningssituationen för elever mottagna i grundsärskolan med delar av sin undervisning integrerade i 
grundskolan. För att få en bredd i undersökningen har jag varit på fem olika skolor i fyra kommuner och 
intervjuat fem grundskolelärare där jag sökt svar på följande frågeställningar. Vilken uppfattning har lärare 
av integrerade elever i undervisningen? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den pedagogiska 
delaktigheten av undervisningen utifrån arbetsmetoder och kunskapsutveckling? Vilka möjligheter och 
hinder uppfattar lärare kring den sociala delaktigheten utifrån gruppens gemenskap? Teoretisk förankring 
utgörs av Lev Vygotskijs teorier kring den proximala utvecklingszonen som pekar på att individer utvecklas 
i samarbete med andra individer som besitter mer kunskap för det relevanta området, samt betydelsen av 
mediering som redskap för förståelse av kunskap. Studien tar också stöd av Ahlbergs (2013) tankar kring det 
kommunikativa relationsinriktade perspektivet, där lärandet sker i samspel med andra och ses utifrån 
delaktighet och kommunikation. Resultatet visar att lärarna uppfattar både möjligheter och hinder med 
integrering av elever, samt att deras tolkning av begreppet stämmer överens med tidigare forskning. Det 
framkommer av undersökningen att undervisning med integrerade elever kräver vissa förutsättningar, såsom 
resurser i form av personal och anpassat arbetsmaterial för eleverna.  
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Abstract: 
The purpose of the present study is to investigate some of the primary school teacher's perceptions about the 
teaching situation of students received from compulsory school for children with intellectual disabilities with 
parts of their teaching integrated into primary school. To have a broad basis in the study, I have been to five 
different schools in four municipalities and interviewed five primary school teachers, where I have sought 
answers to the following questions: What is the opinion of teachers of integrated students in teaching? What 
opportunities and barriers do teachers perceive about the educational participation of teaching based on 
working methods and knowledge development? What opportunities and obstacles do teachers perceive about 
the social participation based on the community of the group? The theoretical foundation is Lev Vygotsky's 
theories about the proximal development zone, which indicates that individuals develop in collaboration with 
other individuals who possess more knowledge for the relevant area and the importance of mediation as a 
tool for understanding knowledge. The study also supports Ahlberg´s (2013) thoughts on the communicative 
relationship-oriented perspective, where learning takes place in interaction with others and is seen from 
participation and communication.  All results show that the teachers perceive both opportunities and obstacles 
to integration with students, and that the interpretation of the concept is consistent with previous research. 
The study shows that teaching with integrated students requires certain prerequisites, such as resources in the 
form of personnel and customized work material for the students.   
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1. Inledning  
Före påbörjad utbildning till speciallärare arbetade jag som lärare i grundsärskola. I 

samband med det har jag haft elever mottagna i särskolan med delar av undervisningen 

integrerade i grundskolan. Tankar kring integreringsfrågor väcktes under min 

yrkesverksamma tid där och jag blev nyfiken på att utforska området vidare. I Sverige är 

speciallärares (SFS 2011:186) uppdrag betydelsefullt för inkluderingsarbetet då de ofta 

utgör en del i elevhälsan som arbetar förebyggande kring elevernas lärandemiljö. Som 

blivande speciallärare har jag därför valt att undersöka lärares uppfattning kring den 

pedagogiska och sociala delaktigheten i samband med integrering, samt vilka möjligheter 

och hinder som framställs eftersom jag personligen upplevde en viss oro i samband med 

grundskolans mottagande av eleverna kring utformandet av arbetsuppgifter, 

kunskapsutveckling, sociala samspelet, kommunikation samt funktionsnedsättningars 

betydelse för lärandet. 

1.1. Bakgrund 
Under följande avsnitt ges en kortare presentation kring särskolans historik, styrdokument, 

grundsärskolans skolform samt några centrala begrepp återkommande för studien. 

Inkludering, integrerade elever och delaktighet. Avslutningsvis följer en sammanfattning. 

1.2 Historik 
Historiskt sett så är de specialpedagogiska tankarna gamla och det har alltid funnits 

människor som av olika anledningar inte passar in. Specialpedagogik ändras i takt med 

samhället och har under olika perioder utifrån rådande samhällsuppfattningar bedömts på 

olika vis (Ahlberg, 2013). Olika specialpedagogiska insatser har riktats till vissa grupper. 

Ahlberg skriver att så tidigt som år 1842, då skolplikt infördes i samband med 

folkskolestadgan i Sverige, resonerades det kring hur man skulle förhålla sig till de 

individer som betraktades avvikande, de som inte hade förmågan att tillgodogöra sig 

undervisningen. Folkskolestadgan uttryckte att alla har rätt till undervisning men de som 

hade någon form av funktionsnedsättning som gjorde att de inte kunde tillgodogöra sig 

undervisningen uteslöts. De segregerades från den reguljära undervisningen och sattes i 

hjälpklasser för det vi idag kallar särskolor eftersom de hade bristande förmågor (a.a.). 
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt benämnts kränkande och 

uttryck såsom idiot eller sinnesslö var benämningar som användes (Grunewald, 2008). 

En man kom att betyda mycket för det specialpedagogiska området, fransmannen och 

läkaren Edouard Séguin (Östlund, 2012). Grunewald (2008) skriver att Séguin definierade 

benämningen sinnesslö med att individen har brister i förmågan att uppleva och förstå med 

sina sinnen och menade att det var själva anledningen till den eftersatta begåvningen och 

därför skulle barns sinnen tränas. Séguin lyckades att lära en pojke med ”idioti” att tala, 

läsa och skriva och startar efter det en skola för sinnesslöa barn där han undervisade med 

goda resultat. Séguin publicerar en handbok 1846, Moralisk, hygienisk och pedagogisk 

behandling av idioter och andra efterblivna barn, vilket var den första i ämnet och låg 

senare till grund för sinnesslöpedagogiken. Östlund (2012) skriver att år 1866 startar en 

svensk kvinna Emanuella Carlbeck den första anstalten i Sverige för barn med idioti. I 

centrum för undervisningen stod läsinlärning, tal- och språkövningar samt uppfostran. 

Under de kommande åren startades ett flertal skolhem i hennes anda och landstingen bistod 

med lokaler. Under 1870-talet påbörjades utbildning för lärare tänkta att undervisa de 

sinnesslöa och 1903 publicerades den första läroboken om sinneslövård, av Thorborg 

Rappe (a. a). Under 1900-talets början kom det ett intelligenstest till Sverige. Med hjälp av 

dessa intelligenstest utformades ett system att skilja ut de ”mindervärdiga” människorna i 

Sverige (Grunewald, 2008). År 1944 infördes ”Lag om undervisning och vård av bildbara 

sinnesslöa” Östlund (2012) och de elever som bedömdes som bildbara fick nu rätt till 

undervisning. Vid Slagstadseminariet utbildades lärare tänkta att undervisa i särskolan som 

sedan verkade vid de olika internatskolorna som fanns kvar i Sverige långt in på 1950-talet. 

Utbildningen kan liknas vid speciallärarutbildningen (SFS 2011:688) som idag har 

inriktning utvecklingsstörning (Östlund, personlig kommunikation, 7/9–2018). 

Omsorgslagen från 1967(SFS 1967:940) medför att alla personer med utvecklingsstörning 

ges rätt till undervisning (Grunewald, 2008). Under olika perioder har olika yrkesgrupper 

och vetenskaper olika stort inflytande och det dröjer ända fram till 1969 års läroplan innan 

skolmiljön uppmärksammas som en orsak till elevers svårigheter (Östlund, personlig 

kommunikation, 7/9–2018). Först 1973 kom en läroplan för särskolan som inkluderade alla 

särskolans elever (Grunewald, 2008). Under 2001 tillsätter regeringen en kommitté i 

Sverige som går under namnet ”Carlbeck”. Kommitténs huvuduppgift var att väcka förslag 

om åtgärder för att förbättra kvalitén i särskolan och finna vägar till ökad kontakt och 
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samarbete mellan elever med och utan utvecklingsstörning (SOU 2004:98), vilket Sverige 

förband sig att göra då vi 1993 anslöt oss till FN:s standardregler som tydligt fastställer att 

undervisningen i skolan ska vara till för alla elever (Unicef, 2009). 

1.3 Styrdokument 
I Skollagen (SFS 2010:800) som ligger till grund för grundskolans- och grundsärskolans 

läroplan (Skolverket, 2018a; Skolverket, 2018b) framställs bestämmelser hur svensk skola 

ska bedrivas. Utifrån varje individs förutsättningar skall skolan erbjuda ett välkomnande 

klimat och en undervisning där alla ska ges möjlighet till ett individanpassat lärande och 

livslång lust att lära. Skolformerna har sin egen läroplan (Skolverket, 2018a, Skolverket, 

2018b). År 1994 undertecknade Sverige Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) och förband sig med den att arbeta för att alla barn oavsett var de kom ifrån skulle få 

gemensam undervisning, oberoende av etnicitet, folkgrupp, kön eller funktionsnedsättning 

med målet utbildning för alla och allas rätt till utbildning i sina ordinarie skolor. I samband 

med Salamancadeklarationen uppstod inkluderingsbegreppet. Ett inkluderande arbetssätt 

strävar mot att erbjuda alla elever gemenskap och delaktighet både pedagogiskt och socialt, 

att få ta del av en helhet (Persson & Persson, 2012).  

1.4 Grundsärskola 
I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som inte når grundskolans 

kunskapskrav (SFS 2010:800). Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan 

och kursplaner. Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, 

framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Skolformen har två inriktningar, 

grundsärskolan där eleverna läser efter ämnen och grundsärskola med inriktning 

träningsskola där eleverna läser ämnesområden (SFS 2010:800). Ämnen i grundsärskolan; 

musik, bild, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk, engelska, modersmål, idrott och 

hälsa, hem- och konsumentkunskap samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, 

religionskunskap och samhällskunskap), naturorienterande ämnen (biologi, fysik och kemi) 

teknik och matematik. Ämnesområden i träningsskolan; estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Valet av 

inriktning avgörs utifrån graden av utvecklingsstörning som föregås av en utredning utifrån 

fyra enskilda bedömningar som sedan vägs samman. En psykologbedömning, en 
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pedagogisk bedömning, en medicinsk bedömning och en social bedömning. 

Skolverket skriver (Skolverket, 2013):  
 

Först efter en sammanvägning av en omsorgsfullt gjord pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social bedömning kan en 

målgruppstillhörighet fastställas. Det är därför varken möjligt eller 

önskvärt att endast bygga ett mottagande på en precisering av en viss 

intelligenskvot. De pedagogiska och psykologiska bedömningarna lyfter 

fram aspekter som kan tyda på att eleven tillhör målgruppen. Den sociala 

bedömningen avser att utesluta andra förklaringar till elevens 

inlärningssvårigheter än utvecklingsstörning och utgör därför ett viktigt 

komplement till de övriga delarna av utredningen. Den medicinska 

bedömningen kan lyfta fram såväl aspekter som kan tyda på att eleven 

tillhör målgruppen, till exempel kromosomavvikelser, som aspekter som 

möjliggör andra förklaringar än utvecklingsstörning till elevens 

svårigheter att nå kunskapskraven, till exempel neuropsykiatriska 

diagnoser. En utredning är inte fullständig förrän alla fyra bedömningarna 

har gjorts (s. 20).  

1.5 Inkludering 
I Salamancadeklarationen från 1994 ersätts integrering med begreppet inkludering 

(Lindqvist & Rodell, 2015). Inkludering handlar om allas möjlighet att lära och skolans 

ansvar att anpassa sig efter elevers behov och förutsättningar och inte tvärtom. Inkludering 

beskrivs ofta som elevers rättighet till delaktighet i utbildningen (a.a.). Inkludering som 

begrepp fördjupas vidare i arbetet. 

1.6 Integrerade elever 
Integrering av elev är ett begrepp som används i styrdokumenten. I den här studien används 

begreppet utifrån hur lärare upplever att undervisa integrerade elever. Integrering handlar 

främst om var elever i särskilda behov ska placeras med tanken att placeringen leder till en 

anpassning gentemot övriga i gruppen så de tillsammans fungerar väl (Lindqvist & Rodell, 

2015). När integrerad elev vidare nämns i den här studien är det inte bara för att en elev har 

blivit placerad i en annan skolform, utan också för att uppmärksamma den pedagogiska och 

sociala delaktigheten för elevers undervisningssituation. Begreppet fördjupas vidare i 
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arbetet. 

1.7 Delaktighet  
Delaktighet skiljer sig åt beroende av individens behov, vilket ställer stora krav på skolans 

personal att stödja. Skolan ska sträva efter att skapa en lärmiljö som ger alla elever 

förutsättningar till delaktighet. Genom att utforma undervisningen så att eleverna förstår 

mening och sammanhang ges större förutsättning att väcka elevers nyfikenhet vilket i sin 

tur ger delaktighet (Ahlberg, 2001). Pedagogisk och social delaktighet fördjupas vidare i 

ett senare avsnitt. 

1.8 Sammanfattning 
Studien önskar ge inblick i hur undervisning bedrivs för elever mottagna i grundsärskolan 

med del av utbildningen integrerad i grundskolan. Av FN:s standardregler och 

Salamancadeklarationen framgår att de elever som är i behov av särskilt stöd ska få sin 

utbildning i en ordinarie klass. Salamancadeklarationen uttrycker alla elevers rätt till 

grundläggande utbildning på adekvat nivå, samt att ta tillvara på varje elevs unika 

egenskaper, intressen och förutsättningar för lärande(Ahlberg,2013). Carlbeck-kommittén 

väcker förslag om i sin utredning att målet ska vara att utveckla samarbetet mellan 

grundsärskolan och grundskolan, detta för att i en sammanhållande skola finns det 

möjligheter för barn och ungdomar att mötas och utveckla förståelse för varandras olikheter 

(Ineland, Molin& Sauer, 2013). 

2. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter och uppfattningar av integrerade 

elevers undervisningssituation utifrån den pedagogiska och sociala delaktigheten. Fem 

grundskollärare i F-6 beskriver sin uppfattning kring integrerade elevers lärmiljö mottagna 

i grundsärskolan som får delar av sin undervisning i grundskolan.   
 

2.1 Frågeställningar 

• Vilken uppfattning har lärare av integrerade elever i undervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den pedagogiska delaktigheten 

av undervisningen utifrån arbetsmetoder och kunskapsutveckling?  
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• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den sociala delaktigheten utifrån 

gruppens gemenskap? 

 
2.2 Studiens avgränsning 
Som framgår av syftet redogör undersökningen för lärares uppfattning av integrerad 

undervisning för elever mottagna i grundsärskolan med delar av sin utbildning i 

grundskolan. Det är ett medvetet val att enbart förhålla mig till grundskollärares och deras 

uppfattning av undervisningssituationen då tidsramen för undersökningen är begränsad. Jag 

har också avgränsat undersökningen geografiskt för att göra den praktiskt genomförbar. 

 

3. Litteratur och tidigare forskning  
Under följande avsnitt presenteras den litteratur och tidigare forskning som har betydelse 

för undersökningen. Val av litteratur och forskning är gjorda utifrån ämnets relevans och 

redogörs utifrån olika ämnesområden med avsikt att få en fördjupad förståelse samt en 

inblick i skolans arbete för en inkluderande lärandemiljö. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning. 

3.1 En skola för alla 
Specialpedagogik nämns ofta utifrån två olika perspektiv, det kategoriska perspektivet och 

det relationella perspektivet. Ahlberg (2013) liknar det kategoriska perspektivet vid ett 

individperspektiv där eleven är ägare av problemet, medan det relationella perspektivet 

likställs med ett organisations- och systemperspektiv där den omgivande miljön i mötet 

med eleven är problemområdet (a.a.) För de elever som är i svårigheter är det av stor 

betydelse vilket synsätt pedagoger har kring det specialpedagogiska förhållningsättet och 

vilket bemötande dessa elever ges (Bruce, Rubin & Åkerman 2016). Begreppet en skola 

för alla innebär att skolans verksamhet arbetar för att inkludera alla elever i ett aktivt 

sammanhang i sin naturliga lärandemiljö och omgivningen runt eleven är den som skapar 

förutsättning för lärande (a.a.). I statens offentliga utredningar (SOU 2008: 109) står 

följande: 
 

En skola för alla” är en självklarhet i ett demokratiskt kunskapssamhälle. 

Det behöver dock inte betyda att alla elever måste undervisas samtidigt. 
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En individanpassad undervisning värd namnet tar också hänsyn till att en 

del elever har särskilda behov som inte kan tillgodoses i den stora 

gruppen. Det så kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk vision 

som när den möter verkligheten leder till att alla elever i behov av särskilt 

stöd riskerar att bli utan detta stöd. Alla lärare behöver ha kunskaper i 

specialpedagogik för att kunna identifiera elever i behov av särskilt stöd, 

men lärarna kan inte ha kompetens att arbeta med hela skalan av särskilda 

behov som kan finnas i en klass. Det är istället speciallärarna som med 

sin kompetens har nyckelrollen att stödja dessa elevers 

kunskapsutveckling. Detta stöd kan förstås också ges inom klassens ram 

(s.188). 

 

Assarson (2009) beskriver ovanstående begrepp utifrån att skolans verksamhet arbetar för 

att elever inkluderas i ett aktivt sammanhang i sin naturliga lärandemiljö och omgivningen 

runt eleven är den som skapar förutsättning för lärande. Persson och Persson (2012) 

uttrycker att begreppet ”en skola för alla” används emellanåt och ersätter 

inkluderingsbegreppet. Vidare skriver Assarson (2009) att ”en skola för alla” står för att 

alla elever oavsett klass, genus, etnicitet och förmåga är välkomna till skolans verksamhet 

för att kunna tillgodogöra sig en bra skolgång och undervisning. Skolan ska 

uppmärksamma och stötta alla elever i behov av särskilt behov av stöd och ges möjlighet 

att delta i sin naturliga lärandemiljö och få vara en del i den variation som finns i alla 

klassrum. Vidare framhåller författaren att utveckling sker i samspel med andra och det 

måste därför ges möjlighet för elever att vara en del av den tillhörigheten för en positiv 

lärandeutveckling. Inom den specialpedagogiska forskningen är tanken att alla elever ska 

få kunskaper så att de i framtiden aktivt kan delta i de beslut vårt samhälle ställs inför. En 

skola för alla ska kännetecknas av en verksamhet där alla elever har möjlighet att vara, där 

undervisningen genomsyras av ett aktivt deltagande, samt är en del av gemenskapen (a.a.).  

3.2 Inkludering, integrering och integrerad elev  
Skillnaden emellan inkludering och integrering är inte alltid enkel att klargöra. Lutz (2013) 

skriver att begreppet integrering blivit alltmer ifrågasatt och beskriver integrering utifrån 

tolkningen att den individ som integreras anses avvikande för att möjliggöra en integrering. 

Swärd och Florin (2016) uttrycker skillnaden i integrering och inkludering med att 
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integrering koncentrerar sig på anpassningar som görs individuellt för att finna en plats i 

skolsystemet, medan inkludering innefattar anpassningar i den sociala samt fysiska 

omgivningen. Ahlberg (2013) skriver att begreppet inkludering växer fram under senaste 

årtiondena och ersätter integrering alltmer. Inkludering innebär mer än bara placering av 

en elev. Det handlar om att erbjuda likvärdig möjlighet för lärande (Swärd& Florin, 2016). 

Begreppet integrerad elev eller individintegrering används då elever mottagna i särskolan 

får undervisning i grundskolan. Skolverkets (2014) stödmaterial för integrerade elever 

beskriver utifrån Skollagen (SFS 2010:800) integrerad elev på följande sätt:  

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan 

(integrerad elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och 

elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under 

samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller 

sameskolan. För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan 

skolform gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. 

Rektorn för den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta 

om de undantag från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till 

undervisningens uppläggning (7 kap. 9 § skollagen). 

3.3 Inkluderingstanken  
Alla barn och elever ska ges förutsättningar till delaktighet. Att bemöta olikheter hos elever 

är en utmaning och ställer krav på lärare att finna former för att möte elever/barn både 

socialt-och kunskapsmässigt. Lärare måste på olika vis handskas med allt fler olikheter i 

sin lärmiljö och anpassa och planera arbetet på ett sådant vis att alla elevers behov blir 

bemöts (Lutz, 2013). Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2017) beskriver i sin 

handledning en modell för tillgänglighet, tillgänglighetsmodellen. Modellen är indelad i 

fyra områden som interagerar med varandra och tar ett helhetsgrepp utav lärande som 

omfattas av skollagen:  

• Förutsättningar för lärande – indikatorer på övergripande 

förutsättningar som möjliggör lärande: Hur kan individens 

förutsättningar för lärande påverkas av den omgivande miljön?  

• Social miljö – indikatorer på fungerande social samvaro i lärmiljön: 

Vilka strategier finns och vilket stöd ges för att möjliggöra 
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delaktighet och gemenskap mellan barn, elever och vuxna utifrån 

allas lika värde?  

• Pedagogisk miljö – indikatorer som behövs i olika former för 

lärandet: Hur ska undervisningen utformas så att alla barn och 

elever kan tillgodogöra sig den?  

• Fysisk miljö – indikatorer för att skapa rum för lärandet: Hur ska 

skolans fysiska miljö vara utformad och användas för att ge det stöd 

som alla barn och elever behöver? (SPSM, 2017, s. 14) 

I en undersökning av European Agency for Developement in Special Needs education 

(2005) redogörs för 14 länders inkluderingsarbete i Europa för elever som är i särskilt behov 

av stöd i grundskolan för åldrarna 11–14 år. Rapporten bygger vidare på ett tidigare projekt 

med inkluderande undervisning från grundskolans tidigare år och har samma ramar, mål 

och metoder för det. Båda projekten visar att de strategier som framgår som positiva för de 

eleverna som är i särskilda behov är bra för alla elever.  Sju faktorer har identifierats viktiga 

för inkluderad undervisning i projektet och redogörs för nedan (European Agency for 

Developement in Special Needs education, s.4–6, 2005): 

• Samarbetsinriktad undervisning- lärare behöver stöd från och 

möjlighet att samarbeta med en rad kollegor inom skolan och 

yrkesgrupper utanför skolan. 

• Samarbetsinriktat lärande-kamratarbete är bra, både utifrån 

kognitiva och socio-emotionella aspekter. Elever som hjälper 

varandra, särskilt i ett system med flexibla och väl genomtänkta 

elevgrupperingar, har nytta av att samarbeta i lärandet. 

• Gemensam problemlösning- för att underlätta inkluderingen av 

elever med beteendesvårigheter, bör man bemöta det oönskade 

beteendet på ett konsekvent sätt. Tydliga överenskommelser 

om regler som alla elever är överens om (jämte lämplig 

uppmuntran och konsekvens) har visat sig fungera bra. 

• Heterogena grupper-  heterogena grupper och ett mer flexibelt 

bemötande är nödvändigt och effektivt när det gäller att hantera 

mångfalden bland eleverna i ett klassrum. 
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• Välstrukturerad undervisning- vad som ovan nämnts 

kombineras med ett övergripande förhållningssätt där 

undervisningen bygger på kartläggningar, utvärderingar och 

höga förväntningar. Alla elever – däribland elever i behov av 

särskilt stöd-uppvisar förbättringar i sitt lärande med 

systematisk vägledning, kartläggning, planering och 

utvärdering i sitt arbete. Kursplaner kan anpassas till 

individuella behov och särskilt stöd kan tillhandahållas och 

införas på ett bra sätt genom en individuell undervisningsplan. 

Denna plan bör rymmas inom de ordinarie kursplanerna.   

• Hemvister- I vissa skolor har organisationen av undervisningen 

förändrats på så sätt att eleverna under skoldagen uppehåller sig 

inom ett begränsat område med två eller tre klassrum där nästan 

all undervisning sker. Ett mindre lärarlag är ansvarigt för all 

undervisning inom detta område. 

• Alternativa lärandestrategier-  för att stödja inkluderingen av 

elever i behov av särskilt stöd, finns olika modeller som 

fokuserar på inlärningsstrategier. Sådana modeller syftar till att 

lära eleverna hur man lär sig och hur man löser problem. 

Dessutom kan man genom att ge eleverna ett större ansvar för 

sitt eget lärande bidra till framgångsrik inkludering i den senare 

delen av grundskolan. 

Oavsett vilken skolform en elev är integrerad i har den sociala och pedagogiska 

delaktigheten betydelse för hur eleven trivs och verkar i skolan. Social delaktighet 

förutsätter att elever befinner sig i en god social situation för att tillägna sig kunskap. 

Skolinspektionen (2016) skriver i sin kvalitetsgranskning kring integrerade elever 

mottagna i särskolan att det framkommer både möjligheter och hinder kring den sociala 

delaktigheten, en skola uttrycker helklassundervisningens främsta vinst för integrerade 

elever att ges möjligheten till samverkan med andra elever och ingå i ett socialt 

sammanhang men att det även finns de elever inte vill svara på frågor i klassrummet eller 

prata inför klassen alls (Skolinspektionen, 2016). Elever med funktionsnedsättning ges 
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ibland alternativ kommunikation vilket ställer höga krav på den lärmiljö eleven befinner 

sig i. I litteratur relevant för undersökningens område skriver Ahlberg (2013) vad en socialt 

tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning förutsätter och att den ska utformas 

så att kommunikation, delaktighet och lärande samspelar med varandra. Författaren menar 

att då vi ser på individens förutsättningar samtidigt som vi ser på dess lärmiljö skapar vi 

lärmiljöer som är mest gynnsamma för eleverna samtidigt som man förhåller sig till elevers 

samspel med varandra då det har betydelse för delaktighet och lärande (a.a.).  

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2018) genomförde en 

litteraturgenomgång för att undersöka förhållandet mellan inkluderande undervisning och 

social inkludering av personer med funktionsnedsättning då den är begränsad och tenderar 

att inte framgå till de intressenter som kan ta stöd utifrån den och på så vis inte ge de 

personer som har en funktionsnedsättning rätten till den. Aktuella forskningsfrågor berör 

kopplingen mellan undervisning och social inkludering samt vad den moderna forskningen 

säger om att inkluderande undervisning kan fungera som redskap för att åstadkomma social 

inkludering? Granskningen tyder på att det finns ett samband mellan inkluderande 

undervisning och social inkludering för utbildning, anställning samt levnadsförhållande, 

medan andra delar verkar gynna eller motverka social inkludering. De iakttagelser som görs 

tyder på att skolgång i särskolans miljöer reducerar chanserna till social inkludering både 

kortsiktigt och långsiktigt. Ett samband mellan skolgång i särskolans miljö och sämre 

studier och arbetsförutsättningar, skyddad sysselsättning, ekonomiskt beroende, minskade 

chanser för eget boende och sämre socialt nätverk då skolan är avslutad. Det bör därför ses 

över hur specialundervisning bör utformas för att främja samundervisning i inkluderande 

lärmiljöer.  

I en studie av Van De Putte och De Schauwers (2013) beskrivs några lärares erfarenheter 

kring inkludering som i det här fallet handlar om synen och arbetet på barn med 

funktionsnedsättning. Undersökningen har gjorts i Belgien där barn med 

funktionsnedsättning placeras i en annan grupp än barn utan funktionsnedsättning. Då ett 

barn med funktionsnedsättning söker till en skola intresserar lärarna sig för vilka 

svårigheterna kommer att vara och vad skillnaden blir mellan barnet och den övriga 

gruppen. Barn med funktionsnedsättning ses som avvikande och ibland är det läraren som 

får bestämma om barnet ska tas emot i skolan. Undersökningen visar att en del lärare har 
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en rädsla för barn i särskilda behov eftersom de menar att det är betydelsefullt att barnen 

fungerar i gruppen. Efter att lärarna fått erfarenhet och lärdom kommer de fram till att det 

finns varierande sätt för barn att delta i en verksamhet oavsett om det gäller förskola eller 

skola. En betydelsefull fråga som framkommer i undersökningen är när och hur barnet 

involveras, samt vilka anpassningar som är nödvändiga att göra. Det framkommer också 

av undersökningen att det tar tid att se vilka behov det enskilda barnet har då alla är olika 

och har olika sätt att reagera och kommunicera. I undersökningen kommer Van De Putte 

och De Schauwer (2013) fram till att inkludering är beroende av samarbete. Handledning 

av kollegor i verksamheten understödjer läraren i det inkluderande arbetet. Det kan ge nya 

uppfattningar kring hur de kan komma vidare så att alla barn ges möjlighet till delaktighet. 

Genom samarbete i arbetslaget runt barn i särskilda behov ges lärarna utbyte av 

erfarenheter, kunskap och problemlösning.  

Nilholm och Göransson (2014) uttrycker i sin forskningsöversikt att det i mycket högre 

grad än tidigare viktigt att tydliggöra vad som innefattar inkludering och också kartlägga 

om en miljö är inkluderande eller ej. Det skiljer sig inte heller i forskningen från vad de 

rektorer och lärare som vill skapa mer inkluderande skolor bör göra. De skriver vidare att 

det saknas studier som på ett vetenskapligt hållbart sätt visar hur en förändring mot en mer 

inkluderande skola kan gå till och även hur tidigare studier som ger strategier för ett 

inkluderande arbete kan ställa till problem för någon annan i sitt arbete. Att anamma 

strategier behöver inte alltid var bra för en annan verksamhet men man kan låta sig 

inspireras av den. De poängterar också att rektorer och lärare bör utgå från förutsättningarna 

i den egna verksamheten i skapandet av mer inkluderande skolor. Vidare skriver de att det 

är viktigt att personalen runt eleverna har kännedom om hur elever upplever den sociala 

och pedagogiska delaktigheten samt att de ges inflytande, vilket lätt kan undersökas genom 

exempelvis enkäter. Det är viktigt att alla elever ges tillfälle att delta i en sån undersökning 

eftersom inkludering handlar om alla elever.  

Valeo (2008) genomför en kanadensisk intervjuundersökning där det framkommer att 

rektorer och lärare har olika uppfattningar kring skolledningens tillvägagångsätt i hur de 

ska hjälpa lärarna i arbetet med undervisningen av integrerade elever. Undersökningen 

gjordes med sex klasslärare från Elementary School motsvarande grundskola i Sverige för 

skolår sex, sju eller åtta. Alla lärare hade elever med lindriga till stora inlärningssvårigheter. 



	

 

 

18 

Forskaren intervjuade även fem rektorer från skolorna som lärarna arbetade på. I skolorna 

arbetade personalen utifrån en specialpedagogisk modell där eleverna med 

inlärningssvårigheter främst ges undervisning i enskilda grupper. Dock undervisas alla 

elever i ordinarie klasser ca 30–70%. I undersökningen framkommer flera utmaningar i 

arbetet med att undervisa elever med inlärningssvårigheter tillsammans med eleverna som 

hade ”vanlig” undervisning. En del lärare kände att de hade ökad arbetsbelastning samt att 

de kände sig otillräckliga. Alla lärarna hade uppfattningen att rektorerna inte gav de stöd 

som behövdes och de kunde ge förslag på vad de önskade för stöd från ledningen, såsom 

handledning, minskad gruppstorlek och ökad planeringstid. Rektorerna uttryckte att de 

hjälpte personalen genom att vara disponibla för samtal med personal och menar att de 

genom att de ger lärarna förtroende att utforma undervisningen visar på tillit och 

uppskattning till lärarna. Rektorerna anser att de har en mer övergripande roll i skolans 

arbete med inkludering och berättar att de sköter de administrativa bitarna. Då de erbjuder 

lärarna möten med samtal om undervisningssituationen håller de sig underrättade och kan 

inspirera personalen att arbeta vidare.  

Gustafson och Hjörne (2015) undersöker en friskolas inkluderande arbetssätt som 

kännetecknas av att vara en liten skola där alla känner alla. Syftet är att utforska en lokal 

undervisningspraktik i en fristående skola som arbetar utifrån en uttalat inkluderande 

undervisning med ett sociokulturellt perspektiv där en gemensam förståelse av ett fenomen 

eller annan aktivitet konstrueras socialt i en specifik kontext. I detta perspektiv ses 

exempelvis klassrummet som situerad ”community of practice”, en lokal 

gemenskapsbaserad praktik där deltagarna utvecklar kunskap och färdighet i interaktion 

med varandra. Den pedagogiska delaktigheten beskrivs utifrån att det finns ett ”nytänk”, 

att gammal kunskap inte sitter i väggarna, vilket framkommer som positivt för ambitionerna 

att vara en inkluderande skola. Specialpedagogiken har en dominerande position i skolan 

och det bedrivs ett utvecklingsarbete i kollegialitet kring specialpedagogiskt 

förhållningssätt. Pedagogisk delaktighet förutsätter att alla elever ges förutsättningar att 

arbeta på ett likvärdigt sätt och därför är en inkluderingsmodell viktigt att ha som 

utgångspunkt för den pedagogiska praktiken. Även i Kristoffersen och Simonsens (2013) 

studie beskrivs norska förskolors inkluderande arbete mellan hörande-och hörselskadade 

barn i samband med läsning, med syftet att utveckla kunskap om vad som kännetecknar 

förhållanden för interaktion i läsprojekt. En sociokulturell förståelse av läskunnighet låg 
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till grund för att utforma studien och samspelet sågs som centralt för utveckling och lärande. 

Barn lär sig och utvecklar läskunnighet i samspel med andra barn och vuxna och författarna 

behandlar ett betydelsefullt ämne för det specialpedagogiska området kring inkluderingens 

betydelse. 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och litteratur som redovisats ovan att ett 

inkluderande arbetssätt ger förutsättning till en lärmiljö där elever i samspel med andra 

utvecklar sitt lärande. Den sociala och pedagogiska delaktigheten påverkas utifrån vilka 

verktyg och strategier lärare använder för sin undervisning för en inkluderande lärmiljö. 

Vid utformandet av elevers lärmiljöer bör både pedagogisk och social delaktighet beaktas 

utifrån den enskilde individens förutsättningar för att möta deras behov. Att skapa relation 

och god kommunikation är också två faktorer som påverkar elevernas utveckling. 

Samarbete i arbetslag och handledning av specialpedagogisk kompetens är en god 

förutsättning för det inkluderande arbetet och all personal runt eleverna bör utgå från den 

egna verksamheten. Tid till reflektion och utvärdering av det egna arbetet enskilt och 

kollegialt är en betydelsefullt för utveckling av ett inkluderande arbete i verksamheten. Ju 

mer kunskap lärare har om inkluderingsarbete, desto bättre blir det inkluderande 

förhållningssättet. 

4.Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel behandlas teori, perspektiv och centrala begrepp relevanta för 

undersökningen. 

4.1 Sociokulturell teori och kommunikativt relationsinriktat perspektiv 
Genom samspel och kommunikation ges vi ökad förståelse för andra människors 

perspektiv. I föreliggande studie har jag valt att se närmre på undervisningens utmaningar 

vid integrering av elever i grundskolan med tillhörighet i särskolan och dess möjligheter 

samt hinder. Undersökningen stödjer sig på den sociokulturella teorin där den ryske 

psykologen Lev Vygotskij ansåg att den individuella utvecklingen tar sin utgångspunkt i 

en social aktivitet och framhäver det sociala samspelets betydelse för inlärning (Säljö, 

2015). Omvärldens påverkan och den kultur vi lever i har stor betydelse för vårt sätt att lära 

och utvecklas. Vi föds in i ett socialt sammanhang där kommunikation har en väsentlig roll 
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för lärande. Språkliga redskap hjälper människor att förstå och kommunikation är en länk 

mellan individen och omgivningen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det i interaktionen 

med andra som kunskap blir meningsfull. I Sverige är Säljö en av våra främsta förespråkare 

för det sociokulturella perspektivet. Säljö (2015) beskriver hur kunskap utvecklas utifrån 

samspel och sociala aktiviteter individer emellan och blir därefter en del av individens 

tänkande och handlande. Författaren beskriver också lärandet utifrån olika sociokulturella 

redskap för att förstå kunskap. Redskapen är antingen intellektuella eller fysiska.  

 

Ahlbergs (2013) kommunikativa relationsinriktade perspektiv (KoRp) är ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Det beskrivs utifrån ett relationellt synsätt med ursprung 

från den sociokulturella teorin där lärandet sker i samspel med andra. I det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet ses lärande utifrån delaktighet, kommunikation och lärande 

sammanbundna till varandra och genom att beakta komponenterna parallellt möjliggörs 

skapandet av goda lärmiljöer för alla elever. Ahlberg (2013) framhåller vidare att KoRP är 

passande för forskning som är nära yrkesutövningen och ger möjlighet att undersöka olika 

aspekter i skolans verksamhet. De centrala begreppen som beskriver KoRP är delaktighet, 

kommunikation och lärande. Begreppen studerar lärande på olika nivåer och sammanhang.  

4.2 Centrala begrepp  
Nedan följer centrala begrepp från den sociokulturella teorin relevanta för undersökningen. 

4.2.1 Proximal utvecklingszon 

Lärandet hos individen sker genom ett växlande samspel mellan yttre och inre aktiviteter. 

Proximala utvecklingszonen ger utmaningar och uppgifter som sträcker sig något över sin 

aktuella förmåga förutsatt att individen får stöd att klara sina uppgifter. Genom att ha 

förståelse för vilken utvecklingsnivå ett barn befinner sig på ges förutsättning att ge 

relevanta instruktioner och på så vis möjliggöra för barnet att vidareutvecklas (Säljö, 2015). 

4.2.2 Mediering  

Mediering ger oss förståelse för det samspel som sker mellan människor och de kulturella 

redskap vi använder för att kunna förstå, tolka och agera med vår omvärld. Det finns fysiska 

redskap såsom språkliga redskap vilka är betydelsefulla då vi tolkar och interagerar med 
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omgivningen. Språkliga och fysiska redskap är ofta beroende av varandra, vi behöver 

kunskap om hammaren för att slå i en spik. Mediering innebär en samverkan mellan 

användaren och redskapet (Säljö, 2015). 

5. Metod 
I det här kapitlet redogörs för undersökningens metodologiska tillvägagångssätt och de 

överväganden och motiv den grundar sig på. Studiens syfte var att undersöka vilken 

uppfattning lärare har av integrerade elevers undervisningssituation utifrån den 

pedagogiska och sociala delaktigheten. Några grundskollärare redogör för sin uppfattning 

kring integrerade elevers undervisningssituation mottagna i grundsärskolan som får delar 

av sin undervisning i grundskolan. Inledningsvis presenteras de resonemang som ligger till 

grund för avgränsningen av undersökningen, därefter redogörs för undersökningens 

genomförande av urval och intervjuer. 

5.1 Kvalitativ datainsamling- intervju 
Undersökningen är av kvalitativ art och använder sig av semistrukturerade intervjuer där 

en deltagare i taget intervjuas (se bilaga 1). Den metod forskaren väljer utgör ett stöd i att 

ta sig från problemställning till förklaring. För att få en uppfattning av hur människor tänker 

måste man fråga, därav intervjuer som metod och stöd för undersökningen. I kvalitativa 

intervjuer utgår man från att verkligheten kan uppfattas och tolkas på många olika sätt 

(Bryman, 2011). En semistrukturerad intervjuform utgår från att intervjuaren ställer frågor 

med möjlighet att variera sig i ordningsföljden för intervjuguiden. Det finns också en 

medvetenhet om att svaren för studien hade kunnat se annorlunda ut om frågorna ställts till 

andra pedagoger i verksamheten (a.a.). I den här undersökning genomfördes de 

semistrukturerade intervjuerna med stöd av en intervjuguide där ett visst antal frågor 

strukturerades utifrån olika teman. 

5.2 Urval 
I urvalet som var målinriktat var följande profession relevant för studien; fem lärare 

yrkesverksamma i grundskolan med inriktning F-6 från fem grundskolor i fyra olika 

kommuner i Skåne. Urvalet är ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) väljs 

utifrån tillgänglighet. Genom f.d. kollegor fick jag effektivt stöd i att finna aktuella 
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deltagare för undersökningen. Aktuella lärare för studien har alla erfarenhet av att arbeta 

med elever mottagna i grundsärskolan med del av sin undervisning i grundskolan och är 

därför betydelsefulla för studien. 
 

5.3 Genomförande 
Med tanke på att examensarbetet är begränsat vad gäller tidsramen för den ansåg jag att det 

räckte med fem deltagare då det dessutom blev ett djup i intervjuerna. Jag valde att ställa 

en muntlig förfrågan att medverka till samtliga personer aktuella för studien. Genom tips 

namngavs fyra deltagare genom f.d. kollegor intressanta för undersökningen och en 

deltagare kände jag till sedan tidigare. Tillfrågade deltagare fick i den muntliga kontakten 

beskrivit för sig kring studiens syfte och tillvägaggåsätt, samt tidsåtgång (se bilaga 2). Alla 

tillfrågade tackade ja efter att den muntliga förfrågan ställts. Jag uttryckte även tydligt vid 

min förfrågan att det kommer att ges utrymme för genomgång av frågeställningarna i 

intervjuguiden i samband med intervjutillfället för att klargöra eventuella frågetecken. Två 

av deltagarna bad att få intervjuguiden mailad till sig före intervjutillfället. Samtliga 

deltagare för studien fick dessutom en samtyckesblankett(se bilaga 1) via mail för påskrift 

före intervjutillfället som sedan returneras i samband med intervjutillfället. Före 

intervjutillfället blev deltagarna återigen påminda om att intervjun spelas in för att senare 

kunna transkriberas, samt att deltagarna avidentifieras. Jag lovade dessutom att efter 

examensarbetet godkänts radera både ljudinspelningar och anteckningar från transkribering 

samt stödanteckningar. Intervjuerna genomfördes med en person i taget och plats för 

intervjutillfället bestämdes i överenskommelse med den enskildes önskemål. Intervjuerna 

på max 30 minuter spelades in med mobiltelefon och stödanteckningar fördes av 

intervjuaren för att ytterligare säkerställa eventuella tekniska fel under inspelningstillfället. 

5.4 Databearbetning  
Intervjuerna transkriberades ordagrant och överfördes till en extern disk direkt efter varje 

intervjutillfälle. Utskrifter och ljudfil förvarades inlåsta i ett skåp. Efter transkribering 

lyssnade jag en gång till på respektive intervju, samt läste igenom materialet för att jag 

skulle få en god uppfattning av innehållet (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag valde utifrån 

intervjusvaren att stryka under med olika färger i den transkriberade texten för att skilja ut 

det väsentligaste så att det framkom och anteckningar fördes. Jag analyserade svaren utifrån 
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möjligheter och hinder kopplat till social och pedagogisk delaktighet för integrerad 

undervisning.  
 

5.5 Tillförlitlighet 
Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker att resultatet som utges ska vara så korrekt som 

möjligt för undersökningens trovärdighet, vilket innefattar hur man lyckas mäta det mot 

syftet med undersökningen. I den här undersökningen används kvalitativa intervjuer som 

stöd för den. Tillförlitligheten handlar om hur forskaren förmedlar sitt resultat på ett 

trovärdigt vis (Bryman, 2011). Urvalet av deltagare för undersökningen har också betydelse 

för dess giltighet, att de är representativa för valt undersökningsområde (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Valet att intervjua lärare i grundskolan med erfarenhet att undervisa 

integrerade elever mottagna i grundsärskolan inverkade på undersökningens giltighet. 

Alternativet att jag kontaktade deltagarna muntligt via telefonsamtal för tidsbokning av 

intervjutillfällena innebar att vi hade hört varandras röster och samtalat en stund inför 

intervjutillfället. 

För att åstadkomma en bra intervju är samspelet mellan intervjuare och deltagare en viktig 

aspekt, forskarens förhållningssätt samt hur frågorna ställs. Jag förberedde mig genom att 

genomföra en pilotintervju på en f.d. kollega men gavs inte möjlighet att göra den då 

personen uteblev p.g.a. sjukdom. Jag fick istället möjlighet att träna min roll som 

intervjuare med en ung vuxen med erfarenhet av arbete i skola, vilket även det var en 

användbar träning för de kommande intervjuerna. I Kvale och Brinkmann (2014) uttrycks 

att då intervjurollen tränas ökar tillförlitligheten och de menar vidare att en undersöknings 

tillförlitlighet påverkas av intervjuarens oerfarenhet. När intervjuer används för att samla 

in data kan det finnas komplikationer som inverkar på tillförlitligheten. I mitt fall att 

använda sig av semistrukturerade frågor i intervjuerna innebar det att tillförligheten i 

undersökningen ökade eftersom alla deltagare får samma frågor. För att undersökningen 

skulle få hög tillförlitlighet var det viktigt för mig att deltagarna i undersökningen hade 

erfarenhet av integrerad undervisning av elever mottagna i grundsärskolan vilket alla 

deltagare för undersökningen hade.  
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5.6 Etiska aspekter 
Utifrån Vetenskapsrådet (2011) har etiska aspekter under utförandet av undersökningen 

beaktats. Deltagarna för studien informerades både muntligt och skriftligt att intervjusvaren 

kommer att presenteras i mitt examensarbete, vilket betyder att det kommer vara tillgängligt 

för allmänheten. Jag var därför noga med att presentera att jag kommer att avidentifiera alla 

deltagare för att på så vis säkerställa anonymitet och ge dem fiktiva namn i presentationen. 

Jag lovade också att intervjuinspelningen samt transkriberingen av svaren och 

stödanteckningar som fördes skulle förstöras då examensarbetet är godkänt. 

6. Resultatredovisning 
I följande avsnitt presenteras undersökningens resultat utifrån de teman som arbetats fram 

under analysen av det empiriska materialet och ger svar på syftet med undersökningens 

frågeställningar: 

 

• Vilken uppfattning har lärare av integrerade elever i undervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den pedagogiska delaktigheten 

av undervisningen utifrån arbetsmetoder och kunskapsutveckling?  

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den sociala delaktigheten utifrån 

gruppens gemenskap? 

 

Resultatet redovisas utifrån huvudrubrikerna Möjligheter och Hinder. Nedan ryms även 

lärares uppfattning av begreppet integrering. För att redogöra deltagarnas uppfattningar 

använder jag citat från intervjuerna i den löpande texten nedan. Lärarnas namn är fiktiva 

för att avidentifiera deltagarna och presenteras nedan som; Jack, Kaj, Kim, Lex och Love. 

Kapitlet avslutas med en teoretisk tolkning av resultatet samt slutsats. 

6.1 Möjligheter  
Möjligheterna i undersökningen presenteras utifrån följande underrubriker samspel lära av 

varandra, individuell utveckling och gemenskap. 
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6.1.1 Samspel lära av varandra  

Att ingå i ett sammanhang är betydelsefullt för den individuella utvecklingen. Att samspela 

lär oss att vi alla är olika med varierande behov. Merparten lärare ser positivt på integrering 

utifrån samspel och vilka utmaningar det medför. De ser det som en del i att tillägna sig 

undervisningen, men också utmaningen att få det att fungera. Jack uttrycker samspelet 

eleverna emellan följande: 

 

Jag ser stora möjligheter för den integrerade eleven att vistas med 

jämnåriga elever i vanliga grundskolan, att de kan ta efter. Att de sen är i 

rätt elevgrupp så de ju även känna sig medräknad och önskad. Känna att 

man är en i gruppen.  

 

Merparten av lärarna uttrycker också att samspelet skiljer sig åt individuellt 

och för gruppen. För det individuella perspektivet nämner Love följande: 

 

För individen så skulle jag säga att det är bra. De kan få förebilder ehm…. 

i den sociala träningen när de kommer till grundskolan både i 

klassrummet och på skolgården. Förebilder och något att se, alltså att ta 

efter. 

 

Vidare uttrycker Love även hur hen ser på det sociala samspelet utifrån 

gruppen: 

Från gruppnivå att det är positivt, ehm att det att integrering sker för man 

får en acceptans för varandra, ehm att det är bra att få se olika typer av, 

nej men människor. Ja att acceptans liksom och mer kunskap. 

 

Det återges av samtliga deltagare att de ser vinsterna i att lära av varandra genom samspel 

och samarbete. Det uttrycks som stora fördelar att integrera elever både för det pedagogiska 

och sociala deltagandet då de lär av varandras olikheter och lär sig acceptera det. 

6.1.2 Individuell utveckling  

Merparten lärare för undersökningen ser på den individuella utvecklingen positivt både vad 

gäller den pedagogiska och sociala utvecklingen. Det framkommer en del utmaningar, vilka 



	

 

 

26 

senare presenteras under hinder. Kim beskriver den individuella utvecklingens möjlighet 

följande:   
Möjligheten för den här särskoleeleven det är ju att han får draghjälp av 

andra för han har ju inte speciellt mycket draghjälp i särskolan. 

 

Lex uttrycker sig likt Kim angående den individuella utvecklingen för eleverna: 

 

Mmm… det kan ju vara ehh… stora möjligheter för eleven i 

grundsärskolan att ehh… lära sig mer, utmana sig och kanske höja sitt 

självförtroende. 

 

Lex återberättar liknande kring möjligheterna med integrering att eleverna utmanas och 

höjer sitt självförtroende. Resultatet visar att de flesta lärarna ser den individuella 

utvecklingen givande i samarbetet skolformerna emellan. Jack beskriver individuell 

möjlighet utifrån: 

 

Min erfarenhet är ju att möjliggöra för den enskilde eleven att kunna vad 

heter det…se och lära av andra jämnåriga barn/eleven och få förebilder. 

Hur man socialt beter sig i en klassrumssituation eller andra situationer 

som uppstår under skola/skoltid.  

6.1.3 Delaktighet  

Samtliga deltagare i undersökningen uttrycker att alla elever ska ha samma rätt till 

delaktighet i sin lärmiljö. Det framkommer att Jack, Kaj, Kim, Lex och Love ser utmaningar 

i att bistå eleverna med en lärmiljö som är ”rätt” anpassad men de ser vinster i det då det 

lyckas. Jack uttrycker delaktighet följande: 

 

Det fungerar bra när eleven som är integrerad känner sig delaktig och får 

den hjälp och stöd som den behöver i undervisningen. 

 

Lex uttrycker vikten av delaktighet utifrån att: 
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Ehm… det gäller att man ser alla elever var dag. Gärna att man tilltalar 

dem vid namn. Ehm och sen att man anpassar uppgifterna efter varje elevs 

nivå så gott du kan. 

 

Det framgår i analysen av resultatet att det råder en samstämmighet i att delaktighet bygger 

på att finna rätt arbetsmaterial och hitta form och struktur för en tydlighet i den fysiska 

lärmiljön i klassrummet. Det är en gemensam uppfattning att det är en stor utmaning för 

lärarna att hitta ”rätt” metoder för utveckling både vad gäller den sociala och pedagogiska 

delaktigheten men det upplevs positivt. 

6. 2 Hinder  
Hinder presenteras utifrån underrubriken delaktighet, personalresurser, arbetsmaterial och 

tid. 

6.2.1 Delaktighet  

Delaktighet sker i ett sammanhang gemensamt med andra, ändå blir det inte alltid så i 

elevers lärmiljö. Som framkommit av resultatet ser huvuddelen av lärarna att eleverna inte 

alltid är en del av helheten. De är integrerade men inte inkluderade. En lärare, Love 

uttrycker på följande sätt: 

 

Ehm…. Hinder är väl kanske att man kan hamna i trubbel om man inte 

riktigt har lärt sig hur de sociala koderna fungerar. 

 

Jack uttrycker hinder kring delaktighet följande: 

 

Den största utmaningen är att få det sociala samspelet med de andra 

eleverna i klassen att fungera eftersom det är en viktig del för att kunna 

tillägna sig undervisningen. 

 
Kaj uttrycker sin åsikt kring delaktighetsbehov utifrån: 

 

Det behövs jättemycket vuxenstöd för att det ska fungera och att man 

jobbar aktivt på skolan med att det är tillåtet med olikheter att det är 
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accepterat och självklart. För annars är det ju en jättestor risk att eleven 

känner sig exkluderad istället för inkluderad och att den mår mycket 

sämre. 

 

Farhågor som framkom av resultatet är att de elever som går integrerade ska känna 

utanförskap vilket en lärare uttrycker som oroande i att det sätter hinder för motivationen 

kring undervisning och på så vis presterar sämre. 

6.2.2 Personalresurser och gruppstorlek 

En förutsättning för eleverna att ha en tillgänglig lärmiljö är att det finns en personaltäthet 

som inte brister. Att få det stöd som krävs både för social och pedagogisk delaktighet vid 

undervisningen för integrerade elever kräver tillgänglighet av personalresurser enligt 

merparten av deltagarna för undersökningen. Kaj uttrycker: 

 

Sen tror jag det handlar om vuxentäthet. Jag var på en skola och gjorde 

praktik där det fungerade relativt bra. Där de jobbade för inkludering och 

integrering men där var en sju åtta vuxna i det klassrummet.  

 

En annan lärare, Kim uttrycker: 

 

Storleken på klassen är viktig om en grundsärskoleelev ska vara 

med….och sen vill det ju till att vi är personaltätt, det måste ju vara extra 

personal som kan stötta. 

 

Love menar också att personalresurs är viktigt för att: 

 

Tänker att det är viktigt att där finns en resurs. Ehm… som är med eleven 

från grundsärskolan ehm.. för den elevens trygghet och utveckling. Ehm.. 

om det är så att man behöver utveckla sin sociala alltså det sociala 

samspelet och hur man fungerar i samhället så är det bra om där är en 

individ som kan vara med eleven ehm.. och liksom guida lite både ute på 

skolgården, i matsalen, alltså på alla situationer, men också att det finns 

någon som kan sitta en till en med eleven  och ge guidning som behövs 

även i skolarbetet.  
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För att skapa en tillgänglig lärmiljö anser merparten av lärarna att det krävs ökad 

personaltäthet och arbete i mindre grupper för kunskapsutveckling. Gärna personal från 

grundsärskolan som följer den integrerade eleven och känner dennes behov både vad gäller 

det sociala och pedagogiska behovet. 

6.2.3 Arbetsmaterial  

För en individuell utveckling krävs ett relevant arbetsmaterial som utgår från elevens 

individuella nivå.  Att utarbeta ”rätt” nivå och få fram arbetsmaterial utifrån var elevs behov 

är en utmaning anser alla lärarna för undersökningen och Lex för uttalar: 

 

Det är ett merarbete att anpassa ehm…uppgifter så att en elev från 

särskolan som är integrerad ska förstå. 

 

Sammantaget uttrycker samtliga lärare svårigheter i att finna ett relevant arbetsmaterial som 

anpassas utifrån elevens individuella nivå också en oro för att olikheter ska bli synliga 

uttrycks av Jack: 

 

Det är av min erfarenhet när det finns kunskapsluckor hos den integrerade 

eleven där kunskapsglappet mellan den integrerade eleven och de andra 

eleverna är väldigt stort och material och undervisningsformer behöver 

anpassas till den integrerade eleven och då kan det vara svårigheter att få 

den eleven att känna delaktighet i undervisningen. Min erfarenhet säger 

mig att den eleven kan vara extremt medveten om att den inte befinner 

sig på samma nivå som de andra. 

6.2.4 Tid  

Ett hinder som framkommer av resultatet i undersökningen är att tiden inte räcker till för 

att planera och genomföra undervisning utifrån två kursplaner.  Kim poängterar att: 

 

Det är ju tiden., ehm…. det är ju andra elever det tar lång tid att 

extraplanera tycker jag. Så att ehm...tiden är en bristvara. 
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Det framgår av undersökningen att tid kan vara en bristvara och det krävs av lärarna att de 

behöver ge eleverna från grundsärskolan extra stöttning vid undervisningstillfällena vilket 

i sin tur tar tid från de övriga eleverna i gruppen. 

6.3 Teoretisk tolkning av resultatet  
Pedagogik tolkas olika beroende av vilken miljö, erfarenhet m.m. den enskilde individen 

har. Tillämpningen och praktiserandet av lärandeteorier i förhållande till undersökningens 

problemområde var inte helt självklar från början utan klargjordes under skrivandets gång 

för de frågeställningar som utgör syftet med examensarbetet. Den teoretiska tolkningen tar 

stöd av den sociokulturella teorins tankar utifrån Säljös (2015) framställning och Ahlbergs 

(2013) kommunikativa relationsperspektiv på lärande (KoRP). Utifrån begreppet samspel 

lära av varandra resonerar merparten deltagare positivt kring integrering av undervisning 

och de utmaningar det medför. De uttrycker det som en del i att tillägna sig undervisningen, 

men också utmaningen att få det att fungera. Utifrån den sociokulturella teorin och KoRP 

är kommunikation en förutsättning för lärande (Säljö; 2015; Ahlberg, 2013). Teorin stödjer 

sig utifrån tankarna att inlärning sker i samspel med andra och det som underlättar för 

förståelsen vid inlärningen ges genom olika redskap såsom tecken, sång, lek, dans m.m. 

Läraren är den som hjälper eleven att finna redskap för att kunna tolka och förstå. Mediering 

är olika sätt att förstå omvärlden. Det kan ske med stöd av läraren, men också av ett annat 

barn/elev med mer kunskap. Merparten av deltagarna i undersökningen anser att den 

individuella utvecklingen är positiv både pedagogiskt och socialt. Det framkommer både 

positiva och negativa utmaningar och en av deltagarna uttrycker att elever kan agera 

”draghjälp”, vilket kan jämföras med nivån eleven befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen som är inom räckhåll men behöver stöttning av någon som besitter mer 

kunskap vilket samarbetet eleverna emellan ger varandra stöd i. Vad gäller delaktighet 

skiljer det sig åt beroende av vad eleverna har för behov. Skolan har dock ett ansvar i att 

skapa en pedagogisk och social lärmiljö som ger förutsättningar till delaktighet. Beroende 

av elevers olika förmåga att läsa av sociala koder skapas förutsättningar till delaktighet eller 

ett utanförskap från övriga gruppen. Genom att utforma lärmiljöer så eleverna förstår 

mening och sammanhang ges större förutsättning till delaktighet (Ahlberg, 2013), vilket 

resultatet ger stöd för både från teori och specialpedagogiskt perspektiv i relation till 

undersökningen. Personalresurser/gruppstorlek är grundläggande för hur elever stöttas i 
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lärsituationer. Merparten deltagare menar att i undervisningen ses läraren som medierande 

och är den som möjliggör för eleven att nå uppsatta kunskapsmål. Relevant arbetsmaterial 

är centralt för att möta eleverna på rätt utvecklingsnivå och ge förutsättning att 

vidareutvecklas (Säljö, 2015). Tid är liksom personalresurser och arbetsmaterial 

förutsättning för att utveckla elevers utvecklingszon och pusha dem vidare. Genom tidsbrist 

ges mindre stöttning och mindre möjlighet till att finna rätt individuell utvecklingsnivå. 

6.4 Slutsats  
Syftet med undersökningen var att belysa hur några grundskolelärare uppfattar integrerade 

elevers undervisningssituation samt dess möjligheter och hinder kring den pedagogiska och 

sociala delaktigheten. Utifrån deltagarnas uppfattning av begreppet enligt ovan 

framkommer en generell medvetenhet i att det innefattar att elever har undervisning i en 

annan skolform än den skolform de ursprungligen är mottagna i. Genom analysen av det 

empiriska materialet framkommer det utmaningar för både pedagogisk och social 

delaktighet kring undervisning av elever integrerade i annan skolform. För att kunna 

genomföra undervisning med adekvat utvecklingsnivå med rätt anpassat arbetsmaterial 

krävs det att lärarna får mer tid till planering då det tar extra tid och blir ett merarbete att 

anpassa undervisningsmaterialet till två skolformer. De finns också en önskan om ökad 

personaltäthet och främst personal medföljande från grundsärskolan som besitter mer 

kunskap i elevens svårigheter och kunskap kring funktionsnedsättning. Det framkommer 

av empirin att samarbete med specialpedagoger och speciallärare är positivt för att få andra 

infallsvinklar som stärker den egna kompetensen så det i slutändan blir bättre för eleverna.  

7. Diskussion  
Syftet med studien har varit att redogöra för uppfattningen av integrerad undervisning för 

elever mottagna i grundsärskolan, med delar av sin utbildning i grundskolan. Fem 

verksamma grundskollärare från fyra olika kommuner har intervjuats. Alla har erfarenhet 

av att arbeta med elever mottagna i grundsärskolan med del av sin undervisning i 

grundskolan, vilket var betydelsefullt för undersökningen och jag anser att det har gett svar 

på undersökningens syfte. För att besvara undersökningens syfte kommer resultatet att 

övergripande diskuteras utifrån tidigare litteratur och forskning samt de frågeställningar 

som var aktuella för undersökningen: 
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• Vilken uppfattning har lärare av integrerad elev i undervisningen? 

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den pedagogiska delaktigheten 

av undervisningen utifrån arbetsmetoder och kunskapsutveckling?  

• Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den sociala delaktigheten utifrån 

gruppens gemenskap? 

 
Vidare diskuteras resultatet utifrån underrubriker där första delen är en resultatdiskussion 

utifrån begreppet integrering, pedagogisk delaktighet, social delaktighet. Därefter avslutas 

med metod- och teoridiskussion, studiens implikationer och förslag till fortsatt forskning 

och slutord. 

7.1 Resultatdiskussion  
I den här delen diskuteras undersökningens resultat utifrån underrubriker nedan. 

7.1.1 Integrerad elev  

Det framkommer i tidigare litteratur kring begreppet att det alltmer blivit ifrågasatt och 

Lutz (2013) beskriver integrering utifrån tolkningen att den individ som integreras anses 

avvikande för att möjliggöra en integrering. I min studie framkommer en samsyn kring 

begreppet integrerad elev och att det rör sig om elever som är placerade i annan skolform 

än den de är mottagna i delar av sin utbildning. Deltagarnas uppfattningar kring integrerade 

elever utifrån undervisningssituationen stämmer överens med tidigare litteratur och 

forskning. Likt Swärd och Florin (2016) uttrycker kring att integrering koncentrerar sig på 

individuella anpassningar och likvärdig utbildning framkom också hos någon av deltagarna 

i undersökningen att eleverna genom undervisning i grundskolan ges möjligheter att lära 

sig mer, utmanas och höja sitt självförtroende. En viktig fråga som framkommer i Van De 

Putte och De Schauwers (2013) undersökning är när och hur barnet/eleven involveras, samt 

vilka anpassningar som är nödvändiga att göra. Det framkommer också av undersökningen 

att det tar tid att se vilka behov det enskilda barnet har då alla är olika och har olika sätt att 

reagera och kommunicera. I föreliggande undersökning visar resultatet att de flesta lärarna 

ser den individuella utvecklingen givande i samarbetet skolformerna emellan och att 

eleverna ges möjligheter med integrering i att utmanas, utvecklas och även höja sitt 
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självförtroende. Det framkommer av de flesta deltagarna en tydlig bild av att arbetet med 

integrering av elever ger olika utmaningar samtidigt som de ser integrering som positivt 

med rätt stöd.  I Valeos (2008) studie framkommer av rektorernas svar att de anser att de 

stödjer personalen genom att vara disponibla för samtal med sin personal och menar att de 

då de ger lärarna förtroendet att utforma undervisningen visar på tillit och uppskattning till 

lärarna. Rektorerna menar att deras roll har en mer övergripande i skolans arbete med 

inkluderingsarbetet kring integrerade elever och att de sköter de administrativa bitarna. 

Genom att de erbjuder lärarna möten med samtal om undervisningssituationen håller de sig 

underrättade och kan på så vis motivera personalen vidare i arbetet. 

7.1.2 Pedagogisk delaktighet  

Utifrån varje individs unika förutsättningar skall skolan erbjuda ett välkomnande klimat 

och en undervisning där alla ska ges möjlighet till ett individanpassat lärande och en 

livslång lust att lära. Min tolkning av undersökningen är att samtliga lärare för studien 

arbetar för ett klimat som inbjuder till delaktighet enligt ovan nämnda, vilket genomsyrar 

då deras uttalanden då de återberättar sina uppfattningar kring pedagogisk delaktighet. 

European Agency for Development in Special Needs Education (2005) framhåller från sitt 

projekt att just lärares attityder, värderingar och kunskap är en betydelsefull faktor för hur 

undervisningen bedrivs. i min undersökning framkommer utav några deltagare att den 

pedagogiska delaktigheten inte alltid är enkelt att anpassa för de elever som går integrerade 

då det ställer krav på att sätta sig in i både en läroplan till och elevernas 

funktionsnedsättning/svårigheter. Det uttrycks att delaktighet skiljer sig åt beroende av 

individens behov och utformningen av undervisningen. Ahlberg (2001) uttrycker att det är 

viktigt att ge eleverna förståelse för mening och sammanhang som förutsätts för pedagogisk 

delaktighet. Det framkom av en lärare att pedagogisk delaktighet kan ge förutsättning till 

kunskapsutveckling för elev integrerad i annan skolform då den utformas så att samspelet 

eleverna emellan blir en ”draghjälp”. I vissa fall uppstår brister i utformandet av elevers 

lärmiljö och det kan istället bli så att eleven ifråga utesluts. I Gustafson och Hjörnes  

(2015) undersökning beskrivs den pedagogiska delaktigheten utifrån att det finns ett 

”nytänk”, att gammal kunskap inte sitter i väggarna, vilket framkommer som positivt för 

ambitionerna att vara en inkluderande skola (Gustafson & Hjörne, 2015). Att det finns en 

fungerande organisation på skolan har betydelse för både elever och lärare då två 
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skolformer ska sammanlänkas. Skolledning, arbetslag och lärare har ett gemensamt ansvar 

i att organisera utbildningen så eleverna utvecklas så långt som möjligt (Valeo, 2008). 

Rektor har ett särskilt ansvar för att se till att elever får det stöd de behöver. Pedagogisk 

delaktighet förutsätter att alla elever ges förutsättningar att arbeta på ett likvärdigt sätt och 

utifrån min undersökning stödjer de svar jag fått i min empiri att pedagogisk delaktighet 

ges möjligheter för de integrerade eleverna genom att de vistas med jämnåriga elever i 

grundskolan. De ser även samspelet eleverna emellan viktig då de elever som går 

integrerade utmanas och höjer sitt självförtroende. 

7.1.3 Social delaktighet 

Den sociala delaktigheten förutsätter att elever befinner sig i en god social situation för att 

tillägna sig kunskap. I European Agency for Development in Special Needs Educations 

(2018) resultat beträffande inkluderande undervisning och social inkludering så 

framkommer det att möjligheterna till samvaro med jämnåriga ökar och att vänskap mellan 

elever knyts samman med eller utan funktionsnedsättning. Det är förvisso inte lätt att mäta 

relationer, men den sociala gemenskap som förekommer i inkluderande miljöer är en 

förutsättning för att eleverna ska få vänner, utveckla sociala förmågor och att kommunicera 

med andra, få en känsla av gemenskap och utveckla positiva beteenden (SPSM, 2017). 

Skolinspektionens (2016) kvalitetsgranskning kring integrerade elevers möjligheter och 
hinder kring den sociala delaktigheten uttrycker att helklassundervisningens främsta vinst 
för integrerade elever är att det ges möjlighet till samverkan med andra elever och ingå i ett 
socialt sammanhang men att det även finns de elever inte vill svara på frågor i klassrummet 
eller prata inför klassen alls (Skolinspektionen, 2016). Elever med funktionsnedsättning 
ges ibland alternativ kommunikation vilket ställer höga krav på den lärmiljö eleven 
befinner sig och Ahlberg (2013) skriver att den sociala tillgängligheten för lärmiljön för 
elever med funktionsnedsättning bör utformas så att kommunikation, delaktighet och 
lärande samspelar med varandra. Att som Ahlberg skriver se individens förutsättningar 
samtidigt som vi ser på dess lärmiljö är betydelsefullt, vilket även framkommer i min 
undersökning där de uttrycks hur lärmiljön skapar bättre förutsättningar för eleverna genom 
exempelvis ökad personaltäthet vilket främjar den sociala delaktigheten. Nilholm och 
Göransson (2014) tar upp vikten av att personalen runt eleverna känner till hur eleverna 
upplever den sociala delaktigheten, samt vikten av att eleverna ges tillfälle till 
elevinflytande kring det genom exempelvis enkäter. Sammanfattningsvis kan jag uttyda att 
den sociala delaktigheten påverkas utifrån vilka strategier lärarna använder då de tar emot 
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elever från annan skolform. Att planera undervisningen så att social och pedagogisk 
delaktighet samspelar visas vara utmanande och ställer krav på individuell anpassning och 
en vilja att möta varje enskild individs förutsättningar och behov. Empirin visar också att 
det är en styrka för eleverna då den sociala delaktigheten upplevs fungera och lärarna menar 
att det då ger förutsättningar för att lärandet, men det uttalades också en oro kring social 
delaktighet att eleverna ska känna att de inte ”passar in ”. 

7.2 Metod- och teoridiskussion  
Utifrån syftet med undersökningen att undersöka lärares uppfattning av elev integrerad i 

undervisningen återberättar fem grundskollärare sin upplevelse och erfarenhet kring den 

pedagogiska samt den sociala delaktighetens möjligheter och hinder i undervisningen. För 

studien valdes en kvalitativ ansats. För att få förståelse för hur människor uppfattar måste 

man fråga, därav valet av semistrukturerade intervjuer som metod och stöd för 

undersökningen. I kvalitativa intervjuer utgår man från att verkligheten kan uppfattas och 

tolkas på många olika sätt (Bryman, 2011). En semistrukturerad intervjuform utgår från att 

frågor ställs med möjlighet att variera sig i ordningsföljden och det finns en medvetenhet 

om att svaren för studien hade kunnat se annorlunda ut om frågorna ställts till andra 

pedagoger i verksamheten (a.a.). Intervjuformen passade undersökningen bra men i 

efterhand kan jag ställa mig frågande till om utfallet av svaren sett annorlunda ut hos de 

deltagare som valde att inte få intervjuguiden skickad till sig före intervjun med möjlighet 

att i lugn och ro förbereda sig på frågorna, till skillnad från de svar som framkom av de 

deltagare som endast fick en genomgång av intervjuguiden vid tillfället för intervjun. Det 

kan också vara så att det blivit ett mer uttömmande svar om jag ställt följdfrågor i direkt 

anslutning till var fråga med utgångspunkt i vad lärarna sa. Att använda sig av intervjuform 

som metod kan framstå som enkelt, men inte alltid lätt att göra det bra (Kvale & Brinkman, 

2014). 

 

Den sociokulturella teorin som undersökningen inspireras av utifrån Säljös (2015) tolkning 

av Lev Vygotskijs teorier där utveckling sker i samarbete med andra individer, samt 

Ahlbergs (2013) tankar kring det kommunikativa relationsinriktade perspektiv (KoRp) ur 

ett relationellt synsätt med rötter från den sociokulturella teorin, var relevant för studien. 

Enligt Ahlberg (2013) kan KoRPs centrala begrepp delaktighet, kommunikation och 

lärande vara användbara analytiska verktyg i både forskning och kring skolans vardagliga 
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arbete. Utifrån KoRP är lärandet inte enbart att tillgodogöra sig undervisningens innehåll, 

utan även hantera hela situationen och förstå sammanhanget. Undersökningen visar att då 

elever känner sig delaktiga främjar det kunskapsutveckling. Utifrån KoRPs begrepp 

kommunikation, delaktighet och lärande kan de pedagogiska insatserna i att skapa en 

lärmiljö som gynnar kommunikativ och social delaktighet leda till att eleverna ökar sin 

acceptans och medvetenhet kring varandras olikheter. Att känna gemenskap och ingå i ett 

sammanhang är viktigt för alla elever. Val av teoretiska begrepp; proximal utvecklingszon 

och mediering, samt Korps begrepp delaktighet, kommunikation och lärande upplevde jag 

relevanta utifrån undersökningens syfte.  

7.3 Studiens implikationer  
Den här undersökningen redogör för undervisningens möjligheter och hinder kring 

integrering av elever mottagna i annan skolform och önskar bidra med den komplexitet det 

kan innebära. Utifrån min egen yrkeserfarenhet i samband med att jag hade elever mottagna 

i särskolan med delar av undervisningen integrerade i grundskolan upplevde jag en viss oro 

i samband med grundskolans mottagande av eleverna kring utformandet av arbetsuppgifter, 

kunskapsutveckling, sociala samspelet, kommunikation samt funktionsnedsättningars 

betydelse för lärandet. Utifrån tolkningen i resultat och forskning känns det som att lärarna 

i vissa fall känner en osäkerhet p.g.a. avsaknad av erfarenhet, men även en oro över att 

räcka till lika mycket åt alla elever. Personal i skolan har ett ansvar i att möta eleverna och 

medverka till att skapa förutsättningar som möjliggör social och pedagogisk delaktighet, 

ansvar att sätta sig in i de mål och riktlinjer som finns i utbildningsväsendet och vad som 

gäller för de olika skolformerna för att på bästa vis skapa de förutsättningar som möjliggör 

en god lärandemiljö. Ledningen har ett ansvar i att fortbilda sina lärare och se till att de 

lärare som möter integrerade elever är väl förberedda för sitt uppdrag, använda den 

specialpedagogiska kompetensen som finns att tillgå på ett sådant vis att det kommer till 

gagn för de lärare som utmanas med integreringsfrågor. I min framtida roll som 

speciallärare utgör en stor del av min yrkesroll att arbeta för att elever ska integreras i 

grundskolan. Tidigare forskning och litteratur pekar på att den utmaning eleverna ges då 

de undervisas tillsammans stärker deras självkänsla och lärande (European Agency for 

Development in Special Needs Educations 2018; Skolverket, 2014) vilket är viktigt att 

arbeta för. Genom att de båda skolformerna strävar mot ett gott samarbete ges med större 
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sannolikhet fler elever chans till integrering och utbildning i annan skolform efter 

individuellt behov. Det ökar förhoppningsvis också chanserna att efter avslutad obligatorisk 

skolgång att utifrån ett samhällsperspektiv ges möjligheter till fortsatta studier, arbete, samt 

social delaktighet (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018).  

7.4 Fortsatt forskning  
Något som skulle kunna undersökas vidare i framtida forskning är hur elever upplever sin 

skolgång och erfarenhet av integrering, social och pedagogisk delaktighet. Därefter 

sammanställa studierna och i analysen se vilka framgångsfaktorer som framkommer för ett 

förbättringsarbete i ett inkluderande arbete för skolors verksamheter.  Förslagsvis görs 

undersökningen i motsvarande skolor där lärarna för den här undersökningen var 

verksamma. Det hade även varit intressant att intervjua föräldrar till barn som går eller har 

gått integrerade och höra vilken uppfattning de har.  

 

7.5 Slutord  
Syftet med undersökningen var att undersöka några grundskollärares uppfattningar kring 

undervisningssituationen för elever mottagna i grundsärskolan med delar av sin 

undervisning integrerade i grundskolan och vilka utmaningar som upplevs. Genom 

intervjuer söktes svar på studiens frågeställningar: Vilken uppfattning har lärare av 

integrerade elever i undervisningen? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring 

den pedagogiska delaktigheten? Vilka möjligheter och hinder uppfattar lärare kring den 

sociala delaktigheten? Utifrån Säljös (2015) tolkning görs teoretisk förankring av Lev 

Vygotskijs teorier kring den proximala utvecklingszonen som pekar på att individer 

utvecklas i samarbete med andra individer som besitter mer kunskap för det relevanta 

området. Ahlbergs (2013) kommunikativa relationsinriktade perspektiv (KoRp) beskrivs 

och belyses också utifrån ett relationellt synsätt med ursprung från den sociokulturella 

teorin där lärandet sker i samspel med andra. De centrala begreppen som beskriver KoRP 

är delaktighet, kommunikation och lärande. För att få en bredd i undersökningen har jag 

varit på fem olika skolor i fyra kommuner och intervjuat fem grundskolelärare. Resultatet 

visar att lärarna uppfattar både möjligheter och hinder med integrering, samt att deras 

tolkning av begreppet integrering stämmer överens med tidigare forskning och litteratur. 

Det framkommer av undersökningen att arbetet med integrerade elever kräver vissa 
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förutsättningar, såsom resurser i form av personaltäthet, tidsaspekt och anpassat 

arbetsmaterial för eleverna. Den visar också att det finns en vilja att ta emot elever mottagna 

i annan skolform och ett engagemang för att få det att fungera så tillfredställande som 

möjligt. Det kan framstå av empirin att det finns viss avsaknad av erfarenhet eller tillräcklig 

kunskap kring elevernas individuella svårigheter, likaså tid för planering och anpassning 

av arbetsmaterial. I Valeos (2008) undersökning visade det att alla lärarna hade 

uppfattningen att rektorerna inte gav de stöd som behövdes och de kunde ge förslag på vad 

de önskade för stöd från ledningen, såsom handledning, minskad gruppstorlek och ökad 

planeringstid. Gensvaret utav rektorerna var att de hjälpte personalen genom att vara 

disponibla för samtal med personal och menar att de genom att de ger lärarna förtroende 

att utforma undervisningen visar på tillit och uppskattning till lärarna. Van De Putte och 

De Schauwer (2013) beskriver att det i deras undersökning framkommer att inkludering är 

beroende av ett bra samarbete, samt att ge lärare handledning för att stödja dem vidare i 

arbetet med att ge alla elever möjlighet till delaktighet. Samarbete i arbetslag för elever i 

särskilda behov ger personalen ett utbyte av erfarenheter, kunskap och problemlösning.  

Trots vissa utmaningar som framkommer av empirin upplever jag att deltagarna ser det 

inkluderande förhållningssättet positivt och önskvärt samarbete de olika skolformerna 

emellan. Det bör ses över hur det specialpedagogiska området utformas för att främja 

samundervisning i inkluderande lärmiljöer. Tid och möjlighet till fortbildning att sätta sig 

in i de olika läroplanernas kunskapskrav behöver ges för berörd personal. Nilholm och 

Göransson (2014) framhåller att rektorer och lärare bör utgå från förutsättningarna i den 

egna verksamheten i skapandet av mer inkluderande skolor samt vikten av att personalen 

runt eleverna har kännedom om hur elever upplever den sociala och pedagogiska 

delaktigheten Med det vill jag poängtera vikten av speciallärarens roll i att handleda 

kollegor i den komplexitet det innebär att skapa en inkluderande lärmiljö för de elever som 

är mottagna i annan skolform. 
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Bilaga 1 

 
 

  
						
Fakulteten för            
lärarutbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 2019-11-02 

Missivbrev 
Hej!                 
Jag heter XXXX och läser till speciallärare med inriktning utvecklingsstörning vid 
Högskolan i Kristianstad. Jag läser nu sista terminen och fokuserar på att skriva mitt 
examensarbete. Syftet med examensarbetet är att studera hur några grundskolelärare i F-6 
uppfattar och beskriver undervisningssituationen för integrerade elever mottagna i 
grundsärskolan med delar av undervisningen i grundskolan. Vilka utmaningar står 
undervisande lärare inför, möjligheter- och hinder. Underlaget för studien bygger på 
intervjuer med lärare i grundskolan för år F-6. Intervjuerna är beräknade till 30 minuter 
vardera och plats för intervjutillfället bestäms med den enskilde läraren. Intervjuerna 
kommer att spelas in med mobiltelefon och transkriberas för analys. Aktuella lärare för 
studien kommer dessutom att få en samtyckesblankett via mail för påskrift som sedan 
returneras i samband med intervjutillfället. Insamlat intervjuunderlag kommer att 
behandlas konfidentiellt och avidentifieras. Resultaten från aktuell studie kommer inte att 
utlånas eller spridas för kommersiellt bruk och kommer efter att den publicerats i 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det 
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, 
När detta har blivit godkänt publiceras det i 
databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 
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Högskolans Kristianstads biblioteksdatabas DIVA att förstöras. Studien bygger på 
frivilligt deltagande och närsomhelst kan de medverkande avbryta sitt deltagande. Studien 
genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Mvh 
XXXX 
 
Studentens namn: XXXX 
 
………………………………………………… 
Studentens underskrift 
Kontaktuppgifter: 
Telefonnummer 
E-mailadress: XXXX 
Ansvarig handledare: XXXX 
Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 
www.hkr.se  
044-2503000 
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Samtyckesblankett 
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 
Ja O 
Nej  O 
 
Ort:………………………….      Datum:………………….. 
 
Namn:  …………………………………………………… 
 
Namnförtydligande ……………………………………….. 
 
Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

Intervjuguide lärare 

Bakgrundsfrågor: 

1.Vad har du för utbildning/bakgrund? 

2.Hur länge har du arbetat som lärare? 

3.Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever mottagna i grundsärskolan? 

4.Hur är det att ha eleven i klassen? 

5.Vad fungerar bra? Ge exempel. 

6. Vad anser du är den största utmaningen? Ge exempel. 

 

Vad innebär begreppet: 

1. Integrerad elev? (ge exempel) 

 

Hur tänker du kring integrerad undervisning utifrån pedagogisk delaktighet på 

individnivå (enskild elev) - och gruppnivå(klass): 

-möjligheter och hinder? (ge exempel) 

 

Hur tänker du kring integrerad undervisningen utifrån social delaktighet på 

individ(elev)- och gruppnivå(klass) vad gäller: 

-möjligheter och hinder? (ge exempel) 

Till sist: 

1.Hur gör du för att finna möjligheter att möta alla elever? (Ge exempel) 

2.Vad är viktigast för att elev mottagen i grundsärskolan och undervisas i grundskolan 

ska kunna utvecklas optimalt. 

3. Om du fick bestämma hur skulle du då organisera en skola där alla elever undervisas,  

kan du ge exempel?  

 
 
 


