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Sammanfattning 

Elever som läser enligt särskolans läroplan (Skolverket, 2011b), kan få sin undervisning både 

i grundsärskolan där elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner och träningsskolans 

kursplaner finns, eller vara integrerade i grundskolan. Syftet med denna studie var att 

undersöka och ge exempel på vilka förutsättningar för lärande, möjligheter och utmaningar 

som fanns i lärmiljöer där elever läser efter olika kursplaner (heterogena grupper) och vilka 

möjligheter för inkludering detta kunde ge. Vårt fokus låg på elever som läser efter 

grundsärskolans läroplan. För att få svar på vårt syfte använde vi följande forskningsfrågor: 

Vad kan påverka elevernas förutsättningar för lärande i grupper där man följer olika 

kursplaner? Vilka framgångsfaktorer och möjligheter menar våra informanter finns för att 

kunna bedriva inkluderande undervisning i en undervisningsgrupp där eleverna följer olika 

kursplaner?  Vilka utmaningar och dilemman menar våra informanter finns för att kunna 

bedriva inkluderande undervisning i en undervisningsgrupp där eleverna följer olika 

kursplaner? Studien har en kvalitativ forskningsansats och genomfördes med hjälp av 13 

semistrukturerade intervjuer med pedagoger som undervisar i grupper där eleverna följde 

olika kursplaner. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv och systemteori där 

interaktion och samspel med andra är viktiga förutsättningar för lärande. Studiens resultat 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och utifrån vårt resultat såg vi fyra teman, 

läraren, relationer, struktur och kunskap som hade stor betydelse för elevernas förutsättningar 

för lärande och hur väl dessa teman fungerade påverkades på olika nivåer, samhällsnivån, 

organisationsnivån, gruppnivån och på individnivån. Vi kunde också utifrån vårt resultat om 

kunskap uttyda två tydligare stråk av kunskapsutveckling. Ett stråk som handlade om social 

utveckling och ett stråk som handlade om kunskapsutveckling mot akademiska mål. Våra fyra 

teman var även beroende av och påverkade varandra. Utifrån en djupare analys av våra teman, 

läraren, relationer, struktur och kunskap, framkom olika framgångsfaktorer och möjligheter 

samt utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet. Slutsatser som kunde dras av denna 

studie var att en av de största möjligheterna och framgångsfaktorerna med inkluderingsarbete 

och heterogena grupper, verkade vara att det gav bättre möjligheter att utveckla ett gott 

värdegrundsarbete. I diskussionen diskuterade vi vad målet med inkludering egentligen är och 

om inkluderande undervisning är det enda sättet att nå dit. 

Nyckelord: Inkludering, integrering, värdegrund, intellektuell funktionsnedsättning, 

läroplaner.  
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1.0 Inledning 

Vi är två lärare som läser till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning, på 

Mälardalens högskola. Båda arbetar på grundsärskolan i två olika kommuner i mellersta 

Sverige och där arbetar vi med elever inom båda inriktningarna grundsärskola och 

träningsskola. Elever som läser enligt särskolans läroplan (Skolverket, 2011b), kan bedriva 

sin undervisning både i grundsärskolan där elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner 

och träningsskolans kursplaner finns, men elever som läser enligt grundsärskolans läroplan 

kan också vara integrerade i grundskolan. Man talar ibland om omvänd inkludering och då 

menar man att elever som läser efter grundskolans kursplan gör det på särskolan. Särskolan 

har tidigare fått kritik för att vara för omsorgsinriktad, samt att skolorna måste bli bättre på att 

följa upp och bedöma elevernas skolutveckling (Skolinspektionen, 2010). Denna studie 

kommer att undersöka vilka förutsättningar för lärande, möjligheter och utmaningar som finns 

i lärmiljöer där elever läser efter olika kursplaner (heterogena grupper) och vilka möjligheter 

för inkludering detta kan ge. Där vårt fokus ligger på elever som läser efter grundsärskolans 

läroplan. 

1.1 Bakgrund 

Inkludering har sedan slutet av 1990-talet diskuterats, då det internationella begreppet 

inclusion lanserades och blev ett alternativ till integrering (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården & Jacobsson, 2005). Inkludering finns inte benämnt i de svenska 

styrdokumenten, men i internationella konventioner som Sverige är anslutna till förekommer 

det. T.ex. i DS 2008:23, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Regeringen, 2008) och i Salamancadeklarationen (Unescorådet, 2006). 

Ändå har den svenska utbildningspolitiken sedan decennier vilat på en tydlig ambition att 

skapa ”En skola för alla”. En skola där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och från 

vilken så få elever som möjligt ska segregeras. Skolan ska arbeta för att varje elev har 

inflytande över sin skolgång och är delaktig. Enligt målen för varje elevs förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2002). Inom handikapideologin är delaktighet ett bärande begrepp. Detta 

kan vi se i de handikappolitiska mål som riksdagen har tagit fram i och med ”Förordning om 

de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken” (SFS 

2001:526). Där står det bland annat att samhället ska sträva efter:” En samhällsgemenskap 

med mångfald som grund… Att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder 

i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.” Ahlberg (2013, s 92) menar även att ”Det är 
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uttalat i skolans styrdokument att särskilda stödåtgärder i första hand bör ges i den klass eller 

grupp som eleven tillhör.”. Detta ligger i linje med de inkluderingstankar de internationella 

dokumenten föreskriver. I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2016) gjort om 

undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan men som får sin 

undervisning i grundskolan, så finns det utmaningar med att kombinera två kursplaner från 

olika skolformer och det saknas ibland stöd för lärarna för att få rätt förutsättningar att sätta 

sig in i flera kursplaner. Skolinspektionen fann att det ofta saknas tillräckligt med stöd från 

rektorer och ledning samt från kollegialt lärande. 

Att rektorns roll är viktig är något som även syns i internationell forskning bl.a. hos Dyson, 

Howes och Roberts (2002) som skriver att skolor som kännetecknas av inkluderande kulturer, 

karakteriseras av ledare som är hängivna åt inkludering och som har en ledarstil som 

uppmanar till att en bredd av individer deltar i ledarskapsfunktioner på skolorna.  

Enligt Hattie (2012) så har inte inkludering eller integrering ett så högt effektvärde för att 

påverka elevers studieresultat, vilket visar att vi ännu inte har hittat bra undervisningssätt för 

att nå goda studieresultat i inkluderande miljöer även fast inkludering är bra för demokrati och 

delaktighet ur ett medborgarperspektiv. Nilholm och Göransson (2013) talar om att skolan 

ibland slits mellan olika mål i olika styrdokument och detta kan vi se här när kursplanemålen 

sätts framför de vidare läroplansmålen, där den akademiska kunskapsutvecklingen premieras 

framför den sociala kunskapsutvecklingen. 

PISA-undersökningen (Skolverket, 2016) visar att kunskapsklyftorna mellan högpresterande 

och lågpresterande elever ökar i grundskolan. Detta visar på att fler sorteras bort från normen 

snarare än vad målen för en skola för alla strävar mot.  

Det finns många forskare som har studerat olika specialpedagogiska perspektiv och lyft fram 

dem på olika sätt. Bland annat Ahlberg (2013), Haug (1998) Emanuelsson, Persson och 

Rosenkvist (2001). De benämner dem på olika sätt, men gemensamt för alla dessa olika 

perspektiv är att man funderar på var skolproblem ligger och lägger det på olika nivåer: De 

kan ligga på Individnivå, gruppnivå, organisationsnivå eller på samhällsnivå. Nilholm (2005) 

lyfter också dilemmaperspektivet, vilket han menar är att det ofta finns flera punkter att ta 

hänsyn till i skolans värld och att dessa ibland står i konflikt med varandra. 

Vad dessa forskare problematiserar handlar om att beroende på vilken nivå eller vilket 

perspektiv man väljer att lägga sitt fokus på så kommer den specialpedagogiska verksamheten 

att se olika ut. Man kommer att möta eleverna på olika sätt genom att försöka förändra den 
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nivå där man tycker att problematiken finns. Hur man ser på avvikare och vad som är norm 

påverkar också hur vi handlar. Vad man tror ligger bakom funktionsnedsättningen hos en elev 

påverkar också ens handlande. Tror man att det är en medicinsk orsak - ligger det hos 

individen, eller är det samhället/miljön som skapar funktionsnedsättningen eller är det en 

blandning av båda delarna? Man kan tala om en medicinsk modell, en social modell eller en 

miljörelativ modell (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

1.2 Vår förförståelse 

Sammanfattningsvis visar samhällstendenserna, forskning och de specialpedagogiska 

perspektiven att inkludering är ett svårtolkat begrepp ute i samhället, och elever som läser 

enligt grundsärskolans kursplan ställs inför valet att gå integrerade i grundskolan eller att 

börja på särskolan. Vi har erfarit att elever och föräldrar ibland tycker att detta är ett svårt val. 

Men vi har också upptäckt att flera väljer särskolan när eleven ska börja högstadiet. De elever 

som är integrerade i grundskolan har rätt att läsa efter grundsärskolans kursplan (Skolverket, 

2011b) och bli bedömda efter den. Vi har blivit intresserade att undersöka hur verksamheter 

där man läser efter dubbla kursplaner kan se ut av flera skäl. För det första, hur hanterar man 

olika kursplaner i praktiken och hur ser förutsättningarna för det ut?   För det andra, 

forskningsperspektivet visar på många olika dilemman och utmaningar i inkluderingsarbetet 

vi vill också se vilka framgångsfaktorer och möjligheter som finns. För det tredje, kan grupper 

där det finns elever som följer olika kursplaner (heterogena grupper) sitta på nycklar på hur 

man kan möta större olikheter i samma grupp? 

1.3 Studiens syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka och ge exempel på förutsättningar för lärande, 

möjligheter och utmaningar som finns i lärmiljöer där elever läser efter olika kursplaner 

(heterogena grupper) och vilka möjligheter för inkludering detta kan ge. Vårt fokus ligger på 

elever som läser efter grundsärskolans läroplan. 

1.4 Forskningsfrågor 

Vad anses av våra informanter kunna påverka elevernas förutsättningar för lärande i grupper 

där man följer olika kursplaner? 

Vilka framgångsfaktorer och möjligheter menar våra informanter finns för att kunna bedriva 

inkluderande undervisning i en undervisningsgrupp där eleverna följer olika kursplaner?   
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Vilka utmaningar och dilemman menar våra informanter finns för att kunna bedriva 

inkluderande undervisning i en undervisningsgrupp där eleverna följer olika kursplaner?    

1.5 Definition av hur vi använder begrepp i vår studie 

Heterogen grupp: I vårt arbete kommer vi använda denna formulering när vi menar klasser 

eller grupper, där två eller tre av eleverna följer olika kursplaner.  

Anpassad studiegång: de fall då en elevs timplan justeras från den för kursplanen fastställda.  

Särskild undervisningsgrupp (SUV): En grupp av elever som har varierande behov av att 

undervisas i ett mindre sammanhang, och som åtgärd har plockats bort från ordinarie klass 

och undervisas i en mindre grupp med elever i olika behov av särskilt stöd.  

Begreppet särskola finns inte i några styrdokument och används som ett samlingsbegrepp för 

båda inriktningarna grundsärskola och träningsskola. 

Integrerad elev: en elev som läser enligt en annan kursplan än den kursplan som resten av 

elevens klass följer.  

Kollegialt samarbete: När lärare tillsammans tittar på och utvärderar undervisningssituationen 

i sina klassrum och sedan hjälps åt att hitta bra lösningar.  

1.6 Upplägg och struktur 

I denna uppsats har vi i kapitel 1 presenterat vår bakgrund och förförståelse till detta 

forskningsfält om dubbla kursplaner och inkludering, vårt syfte med studien att undersöka och 

ge exempel på vilka förutsättningar för lärande, möjligheter och utmaningar som finns i 

lärmiljöer där elever läser efter olika kursplaner (heterogena grupper) och vilka möjligheter 

för inkludering detta kan ge samt våra forskningsfrågor. Definitioner av hur vi använde 

begrepp i denna studie avslutar detta kapitel tillsammans med upplägget och strukturen. 

I kapitel 2 återfinns vår litteraturstudie på tidigare forskning om historiska perspektiv på 

undervisning för alla och dagens syn på skolsvårigheter. Efter det presenteras hur det ser ut 

internationellt i frågor som rör ”en skola för alla”. Vi har presenterat forskning om 

inkludering, tillgänglighet och delaktighet samt normalitet och tittat på olika definitioner av 

begåvning, utvecklingsstörning och differentieringsmetoder. Detta kapitel avslutas med hur 

dagens styrdokument ser ut. 
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I kapitel 3 finns vår teoretiska förankring, där vi presenterar några olika teorier: det 

sociokulturella perspektivet, systemteori, teorier om kunskap och didaktik samt den 

salutogena modellen. Vi ser på lärarens roll och hur man bygger kunskap, strukturerad 

undervisning och formativ bedömning, förtroendefulla relationer/klassrumsklimat, grupper. 

Vi ser avslutningsvis på hur pedagogisk, social, och fysisk miljö kan påverka lärandet.  

I kapitel 4 återfinns vår metoddel, där vi presenterar den kvalitativa forskningsansatsens 

grunder, den kvalitativa intervjuns stadier, hur vårt urval har gått till, hur vi har använt oss av 

god forskningssed och hur vi har genomfört vår studie. Vi presenterar vidare hur vi metodiskt 

har strukturerat arbetet i en ordnad följd i forskningsproceduren där vi hållit oss till beläggen 

och med transparens beskrivit och dokumenterat så andra personer kan förstå och bedöma 

tillförlitligheten i arbetet. 

I kapitel 5 presenterar vi vårt resultat enligt de fyra teman vi funnit i vår studie där lärare, 

relationer, struktur samt kunskap har funnits påverka elevernas förutsättningar för lärande 

samt att dessa teman påverkas på olika nivåer. Under varje tema kommer en tolkande analys 

av framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet 

och slutligen kommer en sammanfattande tolkande analys av temat. Kapitel 5 avslutas med en 

sammanfattning och slutsatser av hela resultatet.  

I kapitel 6 diskuterar vi hur värdegrund kanske kan vara nyckeln till en inkluderande skola 

och ett inkluderande samhälle istället för inkluderande undervisning. Vi diskuterar hur vår 

metod fungerade och avslutar med några reflektioner samt ger förslag på vidare forskning.  
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2.0 Tidigare forskning 

Vi har på ett systematiskt och vetenskapligt sätt sökt efter relevant forskning om hur 

inkludering har vuxit fram i vårt land och i Skandinavien samt vad inkludering kan tänkas 

vara.  Utifrån det historiska perspektivet så har vi sett att efter normaliseringsprincipen så 

utvecklades integreringstankarna som sedan övergick i inkludering. Delaktighet och 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar har diskuterats och börjat förskjutas 

mot en rättighetsdiskussion. Även i synsätten på funktionsnedsättning har det skett en 

perspektivförskjutning från det medicinska synsättet mot det relationella synsättet på 

funktionsvariationer.  

2.1 Historiska perspektiv på undervisning för alla  

Svensk riksdag beslutade 1842 att det i varje svensk socken och stadsförsamling skulle finnas 

minst en skola med seminarieutbildad lärare. Detta är grunden för folkskolan. Egelund, Haug 

och Persson (2006) skriver att det var stora diskussionsämnen om hur man kunde komma 

tillrätta med att eleverna upplevdes som varandra allt för olika. Vilka skulle differentieras och 

på vilka grunder? Detta är något som fortfarande diskuteras. De första hjälpklasserna för 

elever som inte platsade i folkskolan startades på privata initiativ och var drivna av 

självuppoffrande pionjärer, som bland andra Emanuella Carlbäck. Dessa hjälpklasser var 

starten till vad vi idag kallar specialundervisning.  

Under 60-talet kritiserade man vad som var gängse norm i samhället och formulerade en ny 

ideologi för människor med utvecklingsstörning där man kritiserade den medicinska synen på 

utvecklingsstörning och institutionaliseringen och istället förespråkade stöd och hjälp och där 

begreppet omsorg etablerades. Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna 

(FUB) hade en viktig roll i detta och det blev före detta FUB-ordföranden Bengt Nirje som 

formulerade ”normaliseringsprincipen” som ligger till grund för de omsorgsverksamheter vi 

har i Sverige och på många ställen i världen idag. Normaliseringsprincipen handlar om att 

utvecklingsstörda ska få leva ett så normalt liv som möjligt. Integreringsprincipen kom sedan 

som en följd av normaliseringsprincipen och ligger till grund för de tankar om inkludering 

och en skola för alla som vi har idag (Ineland et al. 2013).  
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2.2 Dagens syn på skolsvårigheter 

Det har hänt mycket sedan 1842 och rätten till undervisning för alla är något som numer tas 

för given. I fokus är främst frågor kring hur undervisningsformer, skolformer, och 

pedagogiska synsätt kan försvåra eller underlätta elevers delaktighetsmöjligheter i ett bredare 

perspektiv (Szönyi, 2005).  

Ordet integrering har förskjutits under de senare decennierna mot inkludering.  

Delaktighetsperspektivet har klingat av och rättighetsperspektivet har gjort entré menar 

Frithiof (2012). Men Ineland et al. (2013) pekar på Sveriges svårigheter att ”sätta ner foten” 

och ta steget fullt ut mot en inkluderande skola för alla och menar att några skäl till detta kan 

vara att särskolan behövs för att tillgodose speciella behov hos barn och ungdomar som inte 

bedöms kunna uppnå kunskapsmålen i den reguljära skolan. Särskolan kan även behövas för 

att ge barn och ungdomar i behov av särskilt stöd kompensatoriska insatser så att de senare 

kan vara del av samhällsgemenskapen. Samt att särskolan behövs för att det Svenska 

samhället ännu inte är kapabelt att anordna en skola som tar tillvara på alla elevers resurser – 

därför måste vi ha två olika skolformer. Enligt Skolverket (2006) så har antalet elever 

placerade i särskola dubblerats mellan 1993-2006. Så trots vår ambition att skapa en skola för 

alla så har vi en lång bit kvar. 

2.3 Internationellt 

Även om Sverige är det enda landet som har en särskola så finns elever med 

utvecklingsstörning i alla länder. I Egelund et.al (2006) så berättar de om hur den 

inkluderande pedagogiken har utvecklats i Skandinavien. Vi ska börja med att se på 

utvecklingen i Norge.  

I Norge togs 1975 ett lagbeslut om att specialskolorna skulle läggas ned men det skulle dröja 

ända tills 1991 innan det slutliga beslutet från stortinget kom som drev igenom lagändringen. 

Under tiden mellan 1975-1991 förhalades och avslogs planerna på hur den nya skolan skulle 

se ut eftersom man inte var överens om ifall integreringen skulle vara ett medel för de 

funktionshindrades integrering i samhället eller om integreringen bara var en av flera åtgärder 

och insatser för de funktionshindrade där man kunde välja den vad som passade den 

funktionshindrade bäst. Under 90-talet har utvecklingen gått mot att minska segregationen 

men nu verkar det enligt Egelund et.al. (2006) som om det har blivit ett förnyat intresse för 

segregation. Det finns nu i Norge två olika riktningar där en menar att de gamla 
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specialskolorna gav negativa resultat medan det finns en falang som kräver att man ska 

återinföra dem (a.a.). 

Även i Danmark har inkluderingsdiskussionerna förts sedan 60-talet och på 70-talet så tog 

specialklassernas storhetstid slut och placeringarna i specialklasser minskade i rask takt. I och 

med Salamancadeklarationen 1994 (Unescorådet, S., 2006) så slår ”special needs education” 

igenom istället för ”special education” vilket indikerar att eleverna inte ska få stöd för att de 

är speciella utan för att undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov. Nu dyker det 

dock upp en paradox i Danmark. Trots att vi rör oss mot en skola för alla börjar elever i 

specialklasser åter öka. Man menar nu att integrationen kanske inte alltid är det optimala 

(Egelund et.al., 2006). 

”Integration är ett vackert ideal, och därför måste integrering vara bra. Därmed ska vi ha en skola för alla 

– den inkluderande skolan. Men det som vi egentligen vill är väl snarare att ge varje enskild individ rätt 

att utvecklas och nyttja sina förmågor på ett så bra sätt som möjligt… Därför är vi kanske på väg in i en 

ny fas, där inkluderande utbildning visserligen är idealet, men där vi i vetskap om verklighetens mångfald 

och individernas rättigheter erbjuder valmöjligheter.” (a.a. s. 154) 

I Finland är inkludering den officiella utbildningen. Det politiska målet är att skapa en skola 

som är lämplig för alla (Takala, Pirttimaa & Törmänen, 2009). Finland var det första landet i 

Norden att 1970 införa krav på att lärare skulle ha lärarutbildning på mastersnivå (Takala 

Haussttätter, Ahl, & Head, 2012). I skolorna erbjuds stöd omedelbart när svårigheter upptäcks 

och tidigt stöd anses vara viktigt (Takala et.al. 2009). Finland har ett centralt stöd för 

integration som kallas deltids specialutbildning. Elever som får deltids specialutbildning, 

anses inte funktionshindrade, men de har behov av kortsiktig specialutbildning där det inte 

krävs några officiella beslut för att delta. 

Det finns även en trend i de nordiska länderna som pekar mot större individualiseringar menar 

Egelund et.al.(2006). Den enskilde individen ska ges så stora förutsättningar som möjligt att 

utvecklas så långt som möjligt. Men här finns en risk och det är att den individuella 

utvecklingen sker på bekostnad av kollektiva intressen. De menar att ”Om alla kan vara 

tillsammans i förskolan, i skolan och på arbetet, kan också de som är i störst behov av stöd 

fungera som bäst” (a.a. s.190). Här menar de ligger det en möjlig motsättning att denna trend 

mot större individualiseringar kan gå emot tankarna om inkludering om människorna i 

samhället sätter hänsynen till individen före hänsynen till kollektivet. 



14 
 

2.4 Inkludering 

För att få en bild av hur inkludering kan skilja sig från begrepp som integration, segregering 

och exkludering så kan man som Skolverket (2014 c) göra cirklar för att åskådliggöra 

begreppen.  

 

Figur 1 Bild av inkludering (Skolverket 2014c, s 17) 

 

Persson och Barow (2012) och Barton (2008), talar om att inkludering i dess optimala form 

kan handla om att skapa en inkluderande skola. En skola där det vidare målet är att skapa ett 

bättre samhälle, där allas olikheter får komma till sin rätt och att inkludering då är en 

mänsklig rättighet. Men för att nå till ett inkluderande samhälle genom att skapa en 

inkluderande skola behöver vi nå en inkluderande undervisning. Inkludering kan finnas i olika 

nivåer något som bland annat Göransson & Nilholm (2014) belyser genom sina olika 

definitioner av inkludering. De pratar om fyra kvalitativt olika kategorier av definitionen 

inkludering där den under varande inbegriper även de ovan varande. 

1. Placeringsdefinitionen – inkludering som placering av elever med funktionsnedsättningar/i behov av 

särskilt stöd i vanliga klassrum 

2. Specificerad individorienterad definition – inkludering som tillmötesgående av elevers 

sociala/akademiska mål 

3. Generellt individorienterad definition – inkludering som tillmötesgående av alla elevers 

sociala/akademiska mål  

4. Gemenskapsorienterad definition – inkludering som skapande av gemenskaper med vissa kännetecken.  

Utifrån den högsta formen av inkludering, den gemenskapsorienterade definitionen kan man 

förenklat urskilja följande aspekter: Ett system, gemenskap på olika nivåer, en demokratisk 

gemenskap, olikhet ses som en tillgång, elever är pedagogiskt och socialt delaktiga (Nilholm 

& Göransson 2013). 
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Dyson A, Howes A, Roberts B, (2002) menar i en EPPI forskningsöversikt att det finns en 

begränsad men inte försumbar antydan om empiriska bevis utifrån ”skolkultur” och alla 

elevers deltagande.  Det beskrivs som att vissa skolor kännetecknas av en ”inkluderande 

kultur” vilket leder till att det finns konsensus bland vuxna att alla elever får tillgång till 

inlärningsmöjligheter och det finns en hög grad av gemensamt personalsamarbete och 

gemensam problemlösning och det gör att liknande värderingar kan sprida sig vidare ut i 

samhället. Undervisningen kännetecknas av att specialundervisning oftare sker i det ordinarie 

klassrummet istället för att plocka ut elever och eleverna är mer delaktiga i undervisningen. 

Denna skolkultur präglas av ledare som är engagerade i inkluderande värderingar samt en 

ledarstil som uppmuntrar individer till ansvarstagande i ledarskapsfunktioner. De har även 

goda relationer med föräldrar och samhället i övrigt där den lokala och nationella politiska 

miljön kan stödja eller undergräva skolornas inkluderande värderingar. 

2.4.1 Tillgänglighet och delaktighet 

I specialpedagogiska skolmyndighetens skrift (2014) beskrivs tillgänglighet, som ”ett begrepp 

som används för att beskriva hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för 

personer med funktionsnedsättning.” (a.a. s.13). Det är inte bara lokalerna som är fokuserade 

här utan man måste se på hur helheten ser ut för eleven och hur man kan göra eleven delaktig. 

Delaktighetsperspektivet är en stor och viktig del av att vara inkluderad ur ett 

gemenskapsorienterat synsätt. I Specialpedagogiska skolmyndighetens skrift (a.a.) menar 

författarna att det finns olika aspekter av delaktighet. Man kan vara delaktig genom att känna 

tillhörighet, att miljöerna har bra tillgänglighet, genom samhandling (att man deltar i 

aktiviteter tillsammans med andra), få erkännande, känna engagemang och genom autonomi.  

Av dessa aspekter på delaktighet, framstod det som särskilt viktigt med erkännande från både 

lärare och kamrater (a.a. s.26). Szönyi (2005) diskuterar utanförskapsdilemman och 

delaktighet i relation till särskoleplacering. Det kan både lösa uppgiftsrelaterade och sociala 

delaktighetsdilemman att vara placerad i särskolan och skapa nya dilemman.  

2.4.2 Normalitet 

Szönyi (2005) diskuterar även normalitet och avvikelse och hur särskoleeleverna kan förhålla 

sig till det. Normalitetsbegreppet tas även upp av Skolverket (2015) ”Med användandet av 

begreppet inkludering problematiseras därmed även normalitetsbegreppet, eftersom variation 

och olikhet är det gängse. Inte heller ett kompensatoriskt tänkande stämmer med 

inkluderingstanken, eftersom det också förutsätter ett normaltillstånd. Däremot fungerar 
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anpassning, eftersom det utgår från barnets behov och tanken är att miljön ska anpassas efter 

dessa” (s 23).  Normer och förväntningar på vad som är normalt och avvikande förändras och 

skapas av det samhälle vi lever i. 

2.5 Definition av utvecklingsstörning samt 

differentieringsmetoder 

Kyhlén (2012) menar att ”Utvecklingsstörning är en störning av ett barns intellektuella 

utveckling som har uppstått tidigt i utvecklingen, i kombination med en nedsättning av 

adaptiv förmåga inom tre områden: Praktiska färdigheter, sociala färdigheter och 

skolrelaterade färdigheter.”(s.8). I Szönyi (2005) kan vi läsa att utvecklingsstörning kan 

förstås utifrån ett psykologiskt, ett socialt och ett administrativt synsätt. I Sverige klassificeras 

utvecklingsstörning som grav, måttlig eller lindrig. 

Pless och Granlund (2011) har presenterat en klassifikationsmodell, ICF. Detta är en modell 

för att ge olika professioner i samhället ett gemensamt språk. Där de har slagit samman ICD-

10 som är WHOs klassifikationsmodell av hälsoproblem och sjukdomar med ICF som är en 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa vilket ger en ökad förståelse för 

hur hälsa och samspelet mellan individen och miljön underlättar eller hindrar ett värdigt liv. 

Den övergripande modellen anger ett perspektivskifte, menar Pless och Granlund (2011) från 

att enbart se individer som patienter/brukare/hjälpsökare eller elever till att se individer som 

en samhällsmedborgare. ICF-modellens ideologi förflyttar sig bort från motsättningen mellan 

en medicinsk och en social förklaring till hälsa. Människans funktioner och 

funktionsmöjligheter i vardagliga aktiviteter i samhället kan ses utifrån ett eller flera av tre 

olika perspektiv menar de: ett Biologiskt, Psykologiskt och/eller ett Socialt. Ineland et.al. 

(2013) menar att om funktionsnedsättningarna blir till ett funktionshinder är en blandning av 

tre diskurser: Normalitet och avvikelse, Jämlikhet/ojämlikhet, Vi/De.  

2.6 Samtida Styrdokument, och allmänna råd 

Utifrån den historiska belysningen blir det då relevant att se hur tankar om normalisering och 

inkludering ser ut i dag. 

2.6.1 Skollag och läroplaner 

Vi har tittat på vad skollagen och vad olika läroplan- och kursplanetexter säger. I skollagen 

(SFS 2010:800) står det att: ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
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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…” (3 kap. 

3§)”. Detta gör att pedagogerna måste möta alla elever på den nivå som varje individ befinner 

sig på. I skollagen (SFS 2010:800) står det vidare: 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan…(7 kap.5§) 

Integrerade elever: 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 (7 

kap. 9§) 

För att få läsa efter grundsärskolans eller träningsskolans kursplan krävs olika utredningar. 

När eleven har blivit utred och om hen har fått en diagnostiserad utvecklingsstörning, så finns 

alternativen att bli placerad i särskola eller vara placerad i grundskola men att där följa 

särskolans kursplan som lokalintegrerad elev, beroende på vilka alternativ som finns i din 

kommun och beroende på hur kommunen har beslutat att verksamheten ska se ut.  

I och med Förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (SFS 

2011:326) kom även ett tillägg till skollagen (SFS 2010:800) där det fastslogs att lärare endast 

fick undervisa och sätta betyg i de ämnen som läraren var behörig i.  

I läroplanen, Lgr 11, för grundskolan och för grundsärskolan (Skolverket, 2011a & Skolverket 

2011 b), kan man ta del av vilka mål som omfattar skolorna. Läroplanerna består av tre delar: 

Skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 

kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanerna för grundskolan och 

grundsärskolan är skrivna som två skilda dokument. De är uppbyggda på sätt som liknar 

varandra men de skiljer sig något åt och det gäller främst kursplanerna. Inom grundsärskolans 

läroplan finns två inriktningar en inriktning mot träningsskola och en mot grundsärskolan 

dessa två har var sin egen kursplan. De två översta delarna i läroplanen är nästan likadana 

oavsett skolform och skall genomsyra hela verksamheten inom skolan och utbildningen. Det 

handlar om olika personers ansvar och om värdegrundsarbete för skolorna. Där står också att 

”Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011a, s.8). 
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Det är inte bara läroplanerna (Skolverket, 2011 a & skolverket, 2011 b) och skollagen (SFS 

2010:800) som beskriver vad som ska göras i skolan utan det är många styrdokument att 

förhålla sig till, både internationella, nationella och lokala, det är inte alltid helt enkelt att följa 

alla dessa. Nilholm och Göransson (2013) beskriver hur problem kan uppstå: 

”… när det blir oklarheter om vilken pedagogisk filosofi som ska ligga till grund för skolan. Ett 

exempel på detta är när en typ av mål slås fast i skollag och läroplan medan andra mål lyfts fram i 

den offentliga debatten. Det är därför också viktigt att diskutera hur målen för en inkluderande 

utbildning sammanfaller och, eller avviker från de mål som är framskrivna av styrdokumenten.” 

(a.a. s.33) 

2.6.2 Skolverket, och skolinspektionen 

Skolverket ger varje år ut många olika allmänna råd om hur undervisningen ska genomföras. 

Detta för att underlätta och guida lärarna i deras arbete. De har bland annat gett ut allmänna 

råd med kommentarer angående arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) där det beskrivs hur man ska arbeta med de bitarna. 

”Allmänna råd” syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och till att främja en 

enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas, om verksamheten inte handlar på ett annat 

sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.”(a.a. s.7) Där beskrivs att man ska 

kartlägga elevens svårigheter på alla de tre nivåerna, individ, -grupp- och skolnivå och titta på 

hur man kan anpassa verksamheten och sätta in särskilt stöd. Detta gör att kraven på 

anpassningar av miljön skärps och fokus flyttas från individ- till miljörelaterade problem.   

Skolverket har även gett ut ett stödmaterial för integrerade elever (2014b) där de bland annat 

beskriver hur man kan arbeta med två kurs- eller ämnesplaner. Materialet vänder sig till 

personal som har elever från en annan skolform, integrerade i den ordinarie undervisningen. 

Skolinspektionen (2016) gav ut en rapport där man kvalitetsgranskat skolsituationen för 

integrerade elever i grundskolan. Där de viktigaste slutsatserna är att rektorerna behöver ge 

lärarna bättre förutsättningar för att bedriva en god undervisning för integrerade elever. Detta 

behöver främst göras genom att skapa forum där undervisande lärare ska kunna samverka. 

Rapporten visar också att på vissa skolor behöver kunskapen kring grundsärskolans 

kursplaner höjas. De har sett exempel på att undervisningen inte planeras efter 

grundsärskolans kursplan och att elevernas delaktighet i det pedagogiska och sociala 

sammanhanget främjas av att eleverna i så stor utsträckning som möjligt arbetar inom samma 

område som den övriga klassen. Lärarna anpassar i stor utsträckning utifrån elevernas behov 

och förutsättningar. ”En integrerad elev har rätt till att dels erbjudas en undervisning enligt 
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grundsärskolans kursplaner, dels att undervisningen ska anpassas efter elevens behov och 

förutsättningar” (a.a. s.7) 

2.7 Sammanfattning och relevans 

I och med normaliseringsprincipen: att utvecklingsstörda ska få leva ett så normalt liv som 

möjligt utvecklades integreringspolitiken i världen och i Sverige och därifrån har tankarna om 

en skola för alla vuxit fram. Nu menar man att integrering inte är tillräckligt utan har börjat 

använda ordet inkludering som visar på större delaktighet. Vi har varit inne i en fas av ökad 

integrering och inkludering av elever med funktionsnedsättning i skolorna. Men det kanske 

ändå är som Egelund et.al. (2006) säger: 

”Integration är ett vackert ideal, och därför måste integrering vara bra. Därmed ska vi ha en skola för 

alla – den inkluderande skolan. Men det som vi egentligen vill är väl snarare att ge varje enskild 

individ rätt att utvecklas och nyttja sina förmågor på ett så bra sätt som möjligt… Därför är vi kanske 

på väg in i en ny fas, där inkluderande utbildning visserligen är idealet, men där vi i vetskap om 

verklighetens mångfald och individernas rättigheter erbjuder valmöjligheter” (a.a. s. 154) 

Vad Egelund et al. pratar om är hur en ny inkluderande utbildning kan utformas. Så vi vill 

genom föreliggande studie undersöka hur det kan se ut i heterogena grupper. Vilka 

undervisningssituationer erbjuds där finns där några framgångsfaktorer och möjligheter samt 

dilemman och utmaningar för att skapa en inkluderande skola.  
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3.0 Teoretisk förankring  

3.1 Teorier  

I följande del kommer vi att belysa de teorier som vi anser har betydelse för vårt arbete. Vi 

presenterar några för oss centrala utgångspunkter där vi utgår från ett systemteoretiskt 

perspektiv eftersom vi håller med om att elevernas vardag påverkas av allt det som finns och 

sker omkring dem. I skolan finns både den pedagogiska, den sociala och den fysiska miljön 

som påverkar elevernas förutsättningar för lärande. Hur den påverkar eleven utfaller olika 

beroende på vilket synsätt man har på skolproblem och på hur man bygger kunskap. Vi anser 

att inlärning kan ske på en högre nivå genom interaktion och samspel och därför presenteras 

det sociokulturella perspektivet. Men också att alla behöver förstå saker i ett sammanhang för 

att skapa trygghet och därför presenteras det salutogena synsättet. Vår utgångspunkt genom 

arbetet är inkludering, därför presenterar vi även forskning om inkluderande undervisning i 

vår teoridel. 

3.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Undervisning ska leda fram till ett ökat lärande och beroende på vilket synsätt en lärare har på 

undervisning så kommer lärarens sätt att tänka, resonera och agera påverka hur 

undervisningen kommer att gå till. Det är därför viktigt att känna till olika perspektiv på 

lärande (Crain, 2011). Det Sociokulturella perspektiv, förespråkas främst av Lev Vygotsky. 

Han menar att utveckling alltid har en social utgångspunkt där han pratar om den proximala 

utvecklingszonen: Vad eleverna kan lära sig med lite guidning. Detta är elevernas verkliga 

potential. Lärandet sker genom socialt samspel (a.a.). 

3.1.2 Systemteori 

Öquist (2013) beskriver systemtänkande som att se världen i helheter, där individer och 

organisationer ses i sitt sammanhang – som system, där ett grundläggande begrepp är nivåer. 

Det beskrivs också ”… att för att ett system ska kunna utföra ett arbete mot ett mål så måste 

det finnas kopplingar mellan de olika nivåerna och delarna i systemet.” (a.a. s.76) 

Urie Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en utvecklingsekologisk miljömodell som beskriver 

hur ett barn konstruerar sin verklighet i samspel med miljön. Där beskrivs hur han tänker sig 

systemet som fyra sammanhängande cirklar som ryms inuti den andra som en rysk docka. 

Längst in finns mikrosystemet som är den miljö som finns allra närmast barnet. Den innefattar 
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de personer som barnet samspelar med dagligen men även den fysiska miljön och tillgång till 

hjälpmedel. Nästa cirkel är meso-systemet som handlar om samspelet mellan de olika 

miljöerna t.ex. hem – skola. Exo-systemet nästa nivå där barnet sällan deltar men som det 

ändå påverkas av. Det kan vara en förälders stressiga arbetssituation som påverkar barnet eller 

hur kommunen på lokal nivå organiserat t.ex. skolan, men även släkt och vänner. Den yttersta 

cirkeln kallas makro- systemet och det är en övergripande samhällsnivå där t.ex. lagar och 

förordningar och attityder och värderingar påverkar. Det finns också en femte nivå som ligger 

runt alla nivåerna och det är krono-systemet (tiden) som har betydelse. Det kan vara när en 

åtgärd sätts in eller vid vilken ålder man får sin diagnos. Allt hänger samman i en helhet och 

inom och mellan de skilda nivåerna sker en påverkan.  

3.1.3 Salutogena modellen 

Aaron Antonovsky (2015) professor i medicinsk sociologi har formulerat en modell som 

bygger på hälsans ursprung. Där han menar att välbefinnande beror på en faktor som han 

kallar ”individens känsla av sammanhang” (KASAM). Det är enligt honom tre komponenter 

som samspelar som ligger till grund för en känsla av sammanhang. Det är meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet som gör att man får en känsla av sammanhang, och som i sin tur 

gör att man får bättre förmåga att hantera utmaningar och i förlängningen så förbättrar det 

elevernas förutsättningar för lärande. 

3.1.4 Teorier om kunskap och didaktiska teorier 

Undervisningens utformning och synen på utveckling för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som man kan koppla till ”särskolepedagogik”. Där t.ex. Tiekstra, 

Hessels, & Minnaert (2009) har utvecklat ett nytt dynamiskt test av inlärningspotential. 

(HART- Hessels Analog Reasoning Test) för elever med lindrig utvecklingsstörning. Där man 

har låtit eleverna få lösa problem efter träning, på hur man kan lösa problem, och resultaten 

visar på att det är framgångsrikt. Den pedagogiska praktiken bör fokusera på att elever med 

inlärningssvårigheter kan lära sig nya saker samt att det är viktigt att fokusera på hur elever 

med intellektuella funktionsnedsättningar lär sig bäst. Där förträning och förberedelse visar 

sig framgångsrikt. Där stor vikt för undervisningen i särskolan är antaganden om hur 

kunskaper generaliseras. Då finns det faror med kunskapsmål som betonar en specifik form, 

risken är att målet blir knutet till en viss undervisningssituation så att den tränade funktionen 

inte har någon funktion för eleven utanför klassrummet (Göransson, 2014). 
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3.2. Lärarens roll och hur man bygger kunskap 

Lindström och Pennlert (2012) menar att vanliga krav på en utbildad lärare är att hen ska 

kunna: Arbeta utifrån styrdokument, Omsätta goda ämneskunskaper så elever lär och 

utvecklas, Planera, genomföra och utvärdera pedagogiska verksamheter, Dokumentera, 

bedöma och betygsätta elevers lärande, Tillsammans med hemmen, fostra demokratiska och 

ansvarstagande medborgare, Samverka med elever, föräldrar och kollegor. Lindström och 

Pennlert har utvecklat den klassiska didaktiska triangeln till att inbegripa även de sociala 

relationerna som sker i klassen och lärarens didaktiska kompetens, som fler viktiga bitar som 

påverkar elevernas kunskapande. 

                     

Figur 2 Utvecklad didaktisk triangel (Lindström & Pennlert (2012, s.10) 

Även Håkansson och Sundberg (2012) diskuterar att en viktig aspekt av lärarkompetensen är 

kvaliteter i lärares ledning i klassrumsarbetet.  För att påvisa kvaliteter i ett sådant ledarskap i 

klassrummet och för att bättre stödja elevprestationer behöver detta betonas: noggrann 

planering, tydliga undervisningsmål, elevstödjande ledning, aktivering och motivering av 

elever, organisation av aktiviteter och lärande samt synligt ledarskap menar de.  

Yrkesskicklighet hos läraren är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller att utveckla 

elevers lärande i skolan menar Lindström och Pennlert (2012), Hattie (2012) och Håkansson 

och Sundberg (2012) m.fl. Hattie (2012) har gjort en forskningsöversikt på vilka 

påverkansfaktorer som finns för elevers lärande sett ur ett kunskapsperspektiv och har satt upp 

de olika effektstorlekarna för hur mycket olika saker påverkar lärandet på en skala mellan-0,2 

till 1,2.
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Figur 3 Påverkansfaktorer relaterade till läraren (Sveriges, kommuner och landsting, 2011, 

s. 29)  

I Hatties undersökning (2012)  har flera olika program för utveckling studerats och satts 

effektstorlek på, men även om flera av programmen för utveckling av olika förmågor hos 

eleverna visar relativt goda effekter för lärande, menar Hattie att det allra viktigaste är hur 

läraren genomför dessa program så att eleverna utvecklas i den riktning som kursplanerna 

anger. Innehållet i läro- och kursplaner och olika program blir således inte effektivare 

än det sätt på vilket läraren arbetar med det i sin undervisning (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2011). Vi kan här även se att lärarens tydlighet i undervisningen och förtroendefulla 

relationer har mycket högt effektvärde. 

3.3 Strukturerad undervisning 

Hattie (2012) med många andra sätter högt effektvärde på tydligheten i undervisningen och 

vikten av att strukturera undervisningen för att eleverna ska få störst möjlighet att lära sig så 

mycket som möjligt. Hur den strukturerade undervisningen kan se ut finns det lite olika sätt 

att se på, men att lektionsinnehållet blir tydligt för eleven är viktigt. Man kan ex använda sig 

av Mitchells formel för inkludering, ”follow through”, formativ bedömning… 

Inkluderande undervisning kan ses som en form av väl strukturerad undervisning och som 

beskrivs av Mitchell (2015) som en formel där alla delar måste finnas med för att 

lyckas.  Formeln är: Inkluderande undervisning = V+P+5A+S+R+S (V = Vision, P = 

Placering, 5A = Anpassad läroplan, Anpassad bedömning, Anpassad undervisning, Acceptans 

och Access, S = Support, R = Resurser, L = Ledarskap)  

I Mitchell (2015) kan vi läsa om den Amerikanska utbildningsmyndighetens projekt Follow 

Through som grundade sin strukturerade undervisning på tre analyser: Analys av beteende 

(hur man kan påverka miljön runt eleven), Analys av kommunikation samt Analys av 

kunskapssystem. Denna form av strukturerad undervisning har några huvudegenskaper. Man 
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behöver jobba med explicit, systematisk undervisning, en skriftlig lektionsplanering. De 

betonar studietakt. De menar att det är viktigt att ha en hög nivå av framgång, där man hjälper 

eleverna att göra rätt från början då fel som görs lärs in och kan bli svåra att bli av med. Man 

behöver ge eleverna frekventa möjligheter att öva eftersträvade färdigheter, en frekvent 

kursplansbaserad bedömning. Vidare behöver man funderar över hur man gör 

nivågrupperingar, samt jobba med anpassad stöttning till eleverna (scaffolding). Man behöver 

jobba med integrering med andra undervisningsstrategier och en strategisk integrering (ex. 

ämnesövergripande undervisning). I slutet av varje lektion så summerar man vad man har 

gjort. Och sist men inte minst se till att eleverna får tillräckligt med övning. 

Hur man än lägger upp sin strukturerade undervisning så krävs det att man i varje steg 

anpassar utifrån de elever man har och så undervisningen blir begriplig för dem. 

3.3.1 Formativ bedömning 

Enligt Hattie (2012) så är den största påverkansfaktorn på hur undervisningen hjälper elever 

att nå kursplanemål formativ bedömning. Formativ Bedömning kan tillämpas för alla åldrar 

och är läroplansneutral menar William och Leahy (2015). ”Ju kortare tid som förflyter mellan 

insamlingen av bevis och användningen av dessa för att förbättra undervisningen, ju högre 

sannolik verkan får det på lärandet.” (a.a. s.22-23). William och Leahy (2015) visar på olika 

strategier för att jobba med formativ bedömning. Det är viktigt att klargöra, dela och få 

eleverna att förstå lärandemål. Att som lärare skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter 

och aktiviteter som lockar fram belägg för lärande hos eleverna. Ge feedback som för 

eleverna framåt. Det är även viktigt att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

samt att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. 

3.4 Förtroendefulla relationer/klassrumsklimat  

Även förtroendefulla relationer menar både Hattie (2012) och Mitchell (2015) är betydelsefullt 

för elevers lärande och även för inkluderande undervisning. Thornberg (2013) hänvisar till olika 

forskning som visar att det finns det ett starkt stöd till att positiva och stödjande relationer 

mellan lärare och elever är viktiga för att läraren ska nå bättre lärande för elever, ”elever 

uppvisar att bättre lyckas i lärande där elever som visar ett positivt socialt beteende i skolan – 

både i och utanför klassrummet.”(a.a. s.103). Där det visat sig att:  

”… positiva lärar-elevrelationer är särskilt viktigt för s.k. ”högriskelever”, dvs. elever som 

fungerar dåligt i skolmiljön och upplevs svåra att undervisa på grund av ”beteendeproblem”, 
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aggression eller beteendemönster som kännetecknar vissa typer av neuropsykiatriska diagnoser 

eller mycket problematiska hemförhållanden.(a.a. s.105) 

Huvudprincipen för klassrumsklimatet menar Mitchell (2015) är att skapa en psykosocial 

miljö som underlättar för lärandet. I detta uppmärksammas tre huvudfaktorer: Relationer, 

Personlig utveckling och Stöd för systemet. Relationer är att skapa en känslomässigt trygg 

miljö som eleverna kan lita på. I den Personliga utvecklingen ska man hjälpa eleverna att 

formulera mål, ta full hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund samt erbjuda en 

motiverande inlärningsmiljö. Med Stöd för systemet menas att man ska förmedla höga men 

realistiska förväntningar på eleverna, uppträda med auktoritet men inte vara auktoritär, ställa 

upp tydliga och viktiga regler och gränser, samt placera dig på lämpliga platser i klassrummet.  

Läraren behöver kunna skapa nära relationer med eleverna och veta hur de fungerar som 

individer i olika sammanhang. För att klara detta krävs även en samverkan mellan lärare och 

kollegor där man kan ta tillvara olika personers kompetenser i arbetet med eleverna. Där ett 

fungerande arbetslag är viktigt. Hargreaves (1998) skriver om påtvingad kollegialitet som ett 

mindre effektivt sätt att arbeta. Det är därför viktigt att alla känner sig delaktiga och ”är med 

på tåget”. Jennings och Greenberg (2009) visar att positiva lärar–elevrelationer är 

grundläggande för ett effektivt klassrumsledarskap och ett välfungerande klassrumsklimat.  

Där även samverkan mellan lärare har visat sig vara en faktor av vikt. I det kollegiala lärandet 

har professionella lärare höga förväntningar på varandra och tillsammans reflekterar de över 

sitt arbete vilket leder till större framgång (Barber & Mourshed, 2007). 

3.5 Pedagogisk miljö, social miljö, fysisk miljö  

För att skapa ett gott lärande krävs både en 

god pedagogisk och social miljö som vi har 

tittat på ovan, men även en fysiskt god 

miljö enligt SPSM (2016). Det är i denna 

triangel lärande genom samspel sker.                  

 

Figur 4 Lärandetriangel (a.a. s. 14)

Enligt SPSM (a.a.) krävs det vissa förutsättningar för lärande – indikatorer på övergripande 

förutsättningar som möjliggör lärande: exempelvis. Hur utformas lärmiljö och undervisning 

utifrån allas förutsättningar och rätten till en likvärdig utbildning? Den sociala miljön ger 

indikatorer på hur den sociala samvaron fungerar i lärmiljön: Vilka strategier finns och vilket 
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stöd ges för att möjliggöra gemenskap och delaktighet mellan barn, elever och vuxna utifrån 

allas lika värde? I den pedagogiska miljön finns indikatorer som i olika former behövs för 

lärandet: Hur ska undervisningen utformas så att alla barn och elever kan tillgodogöra sig 

den? I den fysiska miljön finns indikatorer för att skapa rum för lärandet: Hur ska skolans 

fysiska miljö användas och vara utformad för att ge det stöd som alla barn och elever 

behöver? Vad som kan rymmas inom de olika områdena kan ses i bilden nedan.  

          

Figur 5 De fyra områdena med indikatorer i tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2016, s. 15) 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting 

(2017, s 21.) kan stöd ur ett 

inkluderingsperspektiv se ut enligt denna 

bild. Där inkluderande lärmiljöer utgör 

basen, sedan extra anpassningar och 

särskilt stöd i toppen. Ju bättre 

inkluderande miljöer man har desto mindre 

extra anpassningar och särskilt stöd 

kommer man behöva ge.   

 

Figur 6 Stödtriangel, (Sveriges kommuner 

och landsting, 2017, s 21.)
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Exempel som bidrar till inkluderande lärmiljöer kan vara goda relationer mellan skolan, 

eleven och vårdnadshavaren, gemensamma rutiner, struktur och förutsägbarhet, hjälpmedel, 

tillgång till separata lugna miljöer mm (a.a.). 

Extra anpassningar kan vara olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig. Det är sådant 

som läraren kan göra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Inga formella beslut 

behöver fattas (Skolverket, 2014a). Exempel kan vara individuellt schema, anpassade 

läromedel, individuella och tydliga instruktioner, digitala lärresurser mm. 

Särskilt stöd är mer långvariga insatser som kanske inte går att ge inom den ordinarie 

undervisningen. Rektorn är ansvarig för att skolan skyndsamt utreder elevens behov innan 

beslut om insatser fattas. Särskilt stöd ska dokumenterras i ett åtgärdsprogram och insatserna 

ska följas upp och utvärderas och samråd med elevhälsan är oftast nödvändig (a.a.). Exempel 

på särskilt stöd kan vara anpassad studiegång, specialpedagogiska insatser, enskild 

undervisning mm.         

3.6 Sammanfattning och relevans 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är det sociokulturella perspektivet och det 

systemteoretiska perspektivet där vi antar att lärandet sker i ett socialt sammanhang och ett 

där allt hänger ihop. Det blir därför viktigt att titta på hur det ser ut för olika elever som i vårt 

fall gäller elever som undervisas i grupper där två eller flera läroplaner används. Det 

relationella perspektivet belyses också i formativ bedömning och inkluderande 

undervisningen där inkludering har varit ett genomgående tema för oss. 

Vår infallsvinkel är också salutogen där vi tror att allt behöver finnas i ett sammanhang för att 

bli begripligt. Vi har studerat hur elever med inlärningssvårigheter kan lära sig, där lärarens 

arbete är av största vikt för hur undervisningen utfaller samt hur undervisningen struktureras 

ex genom formativ bedömning och att förtroendefulla relationer skapas. Men även att det inte 

endast är den sociala och den pedagogiska miljön som behöver tillgodoses för att få till en 

fungerande undervisning utan även den fysiska miljön.  
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4.0 Metod 

4.1 Metodval (forskningsansats) 

Vi har genomfört en kvalitativ forskningsstudie. En kvalitativ forskning har fem utmärkande 

drag enligt Yin (2013): Att studera den mening som kan tillskrivas människors liv under 

verkliga förhållanden, att återge de människors åsikter som ingår i studien (ibland 

betecknande som deltagare eller informanter), att täcka in de sammanhang och 

omständigheter människor lever i, att ge insikter om rådande eller framväxande begrepp som 

kan förklara mänskligt socialt beteende, att sträva efter att använda många källor istället för en 

enda typ av belägg. Han beskriver också att till skillnad från andra samhällsvetenskapliga 

metoder så kan man titta på praktiskt taget alla händelser i verkliga livet i en kvalitativ studie. 

Eftersom vi kommer studera verkliga förhållanden, människors åsikter, sammanhang där 

människor verkar, kommer studera begrepp som kan förklara socialt och mänskligt beteende 

samt strävar efter att använda många olika källor så passar en kvalitativ forskning vårt 

tilltänkta syfte väl. 

4.2 Datainsamling   

Datainsamlingen har skett under VT -17 i 7 olika skolor i tre olika kommuner. Vi har 

genomfört 13 semistrukturerade intervjuer. När vi planerade för och genomförde intervjuerna 

så använde vi oss av intervjustudierna enligt Kvale och Brinkman (2014) Tematisering, 

Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering, samt Rapportering.  

Varje intervju var ungefär en timme lång och vi såg till att ljudkvalitén var god samt att vi 

talade i ett långsamt och tydligt artikulerat tempo. Vi gjorde ljudupptagningar av intervjuerna, 

försökte se till att vi fick sitta ostört, samt introducerade intervjuerna med att berätta vad som 

skulle komma att hända. Efter intervjuerna så transkriberade vi dem. 

4.3 Urval (deltagare) 

Vi har grundat vårt urval på ett explorativt, icke sannolikhetsurval (Denscombe, 2016) 

eftersom vi har valt att intervjua lärare, special-lärare/pedagoger, samt en resursperson som 

jobbar i grupper med elever som läser ur olika kursplaner från årskurs fyra till och med nio. 

Några elever följde grundskolans kursplan (Skolverket, 2011a) och andra grundsärskolans 

kursplan, med inriktning grundsärskola eller inriktning träningsskola (Skolverket, 2011b). 
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4.4 Etiska överväganden 

Under forskningsprocessens gång har vi använt oss av god forskningssed så som Creswell 

(2013), Kvale och Brinkman (2014) och Vetenskapsrådet (2011) föreskriver. Innan 

datainsamlingen påbörjades inväntade vi godkännande av vår handledare för att få genomföra 

studien, samt ansökte om godkännande av rektorerna att få genomföra studierna på deras 

skolor. Ett missivbrev skickade ut där vårt syfte med undersökningen presenterades samt de 

etiska principerna. Vi informerade informanterna om studiens syfte, att medverkan är frivillig, 

att de när som helst kunde välja att avbryta studien, att intervjuerna skulle komma att spelas 

in, att deras uppgifter skulle komma att avkodas och var konfidentiella samt vad det innebär. 

Samt att resultatet kommer att publiceras på DIVA. (Vetenskapsrådet, 2011)  

4.5 Genomförande 

Efter vår litteraturstudie och efter att vi fått godkänt av vår handledare att starta vårt 

informationsinsamlande så tog vi kontakt med informanterna och bestämde tid och plats. Vi 

försökte att hitta en så ostörd plats som möjligt och genomförde intervjuerna.  Efter att 

intervjuerna var färdiga så transkriberades inspelningarna och sedan sammanställdes 

intervjumaterialet för analys och diskussion. Uppsatsen kommer nu att genomgå en 

opponering innan den slutförs. 

4.6 Arbetsfördelning 
I alla moment i studien har vi båda varit lika delaktiga. Vi började med att skicka ett word-

dokument mellan varandra och fortsatte sedan arbetet på ett delat dokument i en webb-

baserad plattform, där kunde vi båda skriva och redigera samtidigt i den gemensamma texten. 

Vi bor på olika orter, men har träffats på högskolan under analysfasen och haft telefonkontakt 

varje vecka där vi kontinuerligt har diskuterat allt vårt material, resultat och slutsatser.  

4.7 Tillförlitlighet och Giltighet 

För att uppnå tillförlitlighet och giltighet i vår studie har vi följt Yins (2013) 

rekommendationer om hur man gör en studie kvalitativ genom tre delmål. Att genom 

Transparens beskriva och dokumentera så andra personer kan förstå och bedöma 

tillförlitligheten i arbetet. Att Metodiskt följa en ordnad följd i forskningsprocedurer samt att 

hålla sig till beläggen det vill säga att det ska bygga på en redovisning på en mängd belägg. 

Målet är att grunda sina slutsatser på insamlad data som man har gjort på ett öppet och ärligt 

sätt. Vi har så utförligt som möjligt beskrivit hur vi har gått till väga för att skapa 
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tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2014), samt har försökt se till att skapa giltighet genom att 

i studien hålla en röd tråd från Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, Verifiering, 

till Rapportering för att säkerställa att vi undersöker det vi avsett. 

Eftersom denna undersökning endast studerar ett fåtal skolor i tre olika kommuner så kommer 

den inte vara representativ för hur lärare jobbar i grupper som följer olika kursplaner och 

studien får där av låg generaliserbarhet, men kan ge fördjupad förståelse för hur man kan 

jobba i heterogena grupper (Fejes & Thornberg, 2015). 

4.8 Dataanalys 

Vi förberedde oss väl innan intervjuerna, så vi visste vad vi vill fokusera på under 

intervjuerna så vi kunde starta analyserna redan under intervjuerna och försökte klargöra vad 

informanterna menade med förtydligande frågor. Eftersom vi påbörjade analysfasen redan 

under intervjuerna använde vi oss av vad Kvale och Brinkman (2014) kallar för analysens sex 

steg. Där steg ett är när informanterna beskriver deras syn på hur det är att undervisa elever 

från olika kursplaner, steg två är när de själva upptäcker nya förhållanden under intervjuns 

gång, steg tre är våra förtydligande frågor, steg fyra är när vi efter intervjun tolkar våra 

utskrifter av intervjuerna, ett ev. steg fem är en kompletterande intervju där informanterna får 

klargöra sina ursprungliga uttalanden och ett steg sex som vi kommer att hoppa över då detta 

inte är en aktionsstudie. Det steget innebär att informanterna börjar agera efter de nyvunna 

insikter som intervjuerna har gett. 

I analysfasen kommer vi ta fasta på fyra av Fejes och Thornbergs (2015) huvudmetoder för 

kvalitativ analys. Ad hoc av först koncentrering, tolkning och sedan kategorisering. Då vi 

först koncentrerade det viktigaste ur berättelserna, tolkade vad de sagt och sedan 

kategoriserade det i olika teman. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att i en induktiv tolkningsansats drar forskarna generella 

slutsatser utifrån många olika enskilda fall. I deduktiva ansatser så utgår man ifrån generella 

regler för sin tolkning och i abduktiva tolkningsansatser så konstruerar man en hypotes som 

på ett bättre sätt förklarar ett fall eller ett fenomen än andra hypoteser, denna förklaring är en 

värdig kandidat till förståelse, men ändå provisorisk tills man kommer fram till en ännu bättre 

eller utökad förståelse av fallet eller företeelsen. I våra tolkningar av intervjuerna så kommer 

vi att använda oss av både induktiv och deduktiv tolkningsansats samt se vad för några 

abduktiva tolkningar vi kan komma fram till, tills vidare förståelse för hur man kan jobba med 

olika kursplaner uppnås.  
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5.0 Resultat 

5.1 Innehållsanalys och tolkningsanalys 

Utifrån analysen, vars olika steg som beskrevs under 4.7, fick vi fram följande resultat.  Vi 

kunde utifrån våra informanters svar se fyra olika teman, läraren, relationer, struktur och 

kunskap som hade stor betydelse för elevernas förutsättningar för lärande och hur väl dessa 

teman fungerade kan påverkas på olika nivåer, samhällsnivån, organisationsnivån, 

gruppnivån och på individnivån.  Våra fyra teman var även beroende av och påverkade 

varandra. Utifrån en djupare analys av läraren, relationer, struktur och kunskap framkom olika 

framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet. Vi 

avslutar här nedan varje tema med en sammanfattande tolkande analys efter varje tema. 

5.2 Lärare  

Hos våra informanter kunde vi se att läraren hade stor betydelse för elevernas förutsättningar 

för lärande och hur väl läraren kan utföra sitt jobba påverkas på olika nivåer. 

5.2.1 Olika nivåer 

5.2.1.1 Samhälle  

Det finns påverkansfaktorer på den samhälleliga nivån som påverkar lärarnas möjlighet att 

utföra ett bra jobb. Våra informanter pekar på dilemmana som har följt med de nya skärpta 

behörighetskraven på lärare och att behörighetskraven i praktiken har gett både goda och lite 

sämre resultat. Goda för att eleverna får lärare med högre ämneskompetenser men även en del 

negativa följder då detta betyder att eleverna möter fler vuxna och inte får en fast trygg punkt. 

Då en del elever i särskolan verkligen behöver det lilla barnets trygghetssfär med en 

klasslärare som finns där varje dag kan det få stora konsekvenser med det nya 

behörighetssystemet. Hur detta i praktiken kan påverka enskilda elever berättar en annan av 

våra informanter som att när tryggheten hos den vuxne försvinner så slutar eleven gå i skolan.  

Hur regeringen beslutar om att skolan och lärarutbildningen ska utformas påverkar hur 

undervisningen bedrivs på skolorna. En av våra informanter formulerar detta som att fler 

elever skulle kunna bli hjälpta om fler lärare kände till ”särskolepedagogik”. Hen menar att 

det skulle vara bra om det ingick mer specialpedagogik i de ordinarie lärarutbildningarna, 

vilket hen tycker saknas nu. 
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Hur samhällets syn på lärare och speciallärare ser ut påverkar också dessa yrkeskategoriers 

syn på sig själva. I vår undersökning har flera av våra informanter pekat på att de känner sig 

attraktiva på arbetsmarknaden och har fått högre tankar om sitt eget värde under senare år när 

det nu är eftertraktat och en bristvara med speciallärare och specialpedagoger. Även i 

förhållande till sina kollegors syn på dem känner de sig värdefulla. 

5.2.1.2 Organisation 

Hur strukturen i organisationen ser ut påverkar också lärarens möjligheter att göra ett bra 

jobb. Våra informanter har uttryckt att det finns olika möjligheter i de olika skolorna till 

kompetensutveckling och stöd. Några känner sig ensamma i sin organisation och några känner 

att de har ett stort och gediget stöd i form av kollegor, rektor, EHT och en väl utvecklad och 

genomtänkt kompetensutvecklingsplan. Många pekar på att det kollegiala samarbetet är en 

viktig del för att kunna göra ett bra jobb och hur organisationen är strukturerad för att 

möjliggöra sådana möten påverkar i högsta grad lärarnas möjlighet till framgång men också 

hur tider för samplanering med lärare organiseras, handledning mellan 

speciallärare/specialpedagoger och lärare och om det ges möjlighet till kunskapsspridning och 

handledning till berörd personal när exempelvis olika kursplaner finns i samma klass.  

5.2.1.3 Grupp  

De informanter vi har mött jobbar i lite olika grupper. Några har jobbar i grupper med flera 

lärare i samma grupp och ett stort kollegialt samarbete, några jobbar som specialpedagoger 

eller särskolepedagoger och som stöd till lärare som har enstaka integrerade elever och har 

varit ensamma på sin post.  

Vi ser en liten tendens till att våra informanter upplever att det kan vara svårare att känna att 

man har ett gediget stöd om man har en integrerad elev till skillnad från om man jobbar i en 

större enhet med fler elever i behov av särskilt stöd och fler pedagoger med kunskap om 

elevers olikheter. När det endast finns en integrerad elev vilar ett tungt ansvar på 

specialpedagog och organisation för att se till att stöd och kunskap finns och sprids. Två-

lärarsystem nämns som bra lösning för att dela gruppen när man har elever med olika behov. 

5.2.1.4 Individ 

Hur läraren är som individ påverkar självklart även möjligheterna att göra ett bra jobb. Våra 

informanter berättar om sin syn på sig själva och hur det kan påverka deras arbetsinsats, syn 

på elever, på ny kunskap och lärande. Våra informanter talar även om hur flexibel man är och 

hur det påverkar eleverna om man trivs och har kul på jobbet. Om man trivs och har kul så 
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sprider det glädje vidare till eleverna. Vilken utbildning och kompetens läraren har påverkar 

också samt vilken möjlighet till personlig kompetensutveckling och stöd som läraren får 

menar våra informanter. 

5.2.2 Framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och 

dilemman i inkluderingsarbetet – en tolkande analys 

5.2.2.1  Framgångsfaktorer och möjligheter i inkluderingsarbetet 

Om läraren ser positiv på inkludering och om läraren vill driva inkludering samt är öppen för 

ny kunskap påverkar detta inkluderingsarbetet positivt. En av våra informanter formulerade 

det även som ”hur tillgänglig läraren är för att vara nyfiken på honom” (L.8) som en 

framgångsfaktor när en lärare mötte en elev från grundsärskolan i grundskolan. En annan 

informant talar om att lärarens glädje kan smitta eleverna” Det ser man ju på dem om det går 

in om de nappar på det [musiken] och jag själv tycker ju det är roligt också och det kanske 

smittar också.”(L.7)Våra informanter talar om andra framgångsfaktorer i inkluderingsarbetet 

som att vara flexibel och kunna individanpassa, lärarens kompetens och möjlighet till 

kollegialt samarbete. Något som också ofta kom upp eller sken igenom där ett 

inkluderingsarbete hade varit väldigt lyckat var hur värdegrunden var i gruppen. Våra 

informanter hade dock ofta svårt att berätta vad de faktiskt hade gjort för att få till en lyckad 

värdegrund. Efter mycket funderande och diskuterande sa dock en av informanterna: ”Vi 

jobbar med värdegrundsarbete i praktiken, att man visar att alla är lika viktiga att vi ska lyssna 

på ALLA. Alla har ett värde!” (L.6) Flera av dem pratade om hur man kunde hjälpa eleverna 

så att de såg alla elevers värde. Vad vi kan se här är hur lärarens syn på eleverna och hur de 

praktiskt jobbar med värdegrunden att alla är lika mycket värda påverkar värdegrunden i 

gruppen. Något annat som positivt påverkar inkluderingsarbetet är om lärarna på skolan ser 

alla elever som allas elever. Något mer som visade sig oerhört viktigt var att lärarna fick rätt 

handledning och hjälp.  

5.2.2.2 Utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet 

Vi kan också i våra intervjuer se att det fanns vissa utmaningar och dilemman knutna till 

lärarna i inkluderingsarbetet. Många lärare är rädda för inkludering innan de har börjat jobba 

med det, menade våra informanter. De tror det är något svårt och väldigt annorlunda. Det 

finns ett motstånd eftersom de inte är säkra på vad som förväntas av dem. Det är två världar 

som möts och ibland krockar det tankemässigt, lärare emellan med grundskolan och 

grundsärskolan. För att överbrygga detta pratar våra informanter om att nya lärare behöver 
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hjälp att tänka nytt runt betyg och bedömning när flera kursplaner involveras. Det behövs stöd 

och handledning, kompetensutveckling och kollegialt samarbete. I de fall där man stod ensam 

i detta är det en större utmaning än om man har ett gott stödsystem runt sig 

Ett annat dilemma i inkluderingsarbetet visar sig när en elev från särskolan är 

individintegrerad i grundskolan och ofta hamnar utanför klassen med en ofta outbildad 

assistent. Då denna elev kanske istället behöver mest hjälp av den som är mest utbildad och 

har mest kunskap menade våra informanter. 

5.2.3 Sammanfattande tolkande analys  

Läraren beskrivs som en av de högsta framgångsfaktorerna av t.ex. Hattie (2012). Håkansson 

och Sundberg (2012) beskriver att noggrann planering, tydliga undervisningsmål, 

elevstödjande ledning, aktivering och motivering av elever, organisation av aktiviteter och 

lärande samt synligt ledarskap är viktiga för att en lärare ska lyckas. 

Det vi ser i vår analys är att det i vår studie var kunniga, intresserade, flexibla lärare, som kan 

individanpassa undervisningen samt har specialpedagogiska kunskaper har förmågan att 

hantera ALLA slags elever.  Det finns också en del osäkra lärare där det verkar behövas 

handledning för att de ska känna sig trygga med olika elever och kursplaner. I ett 

systemteoretiskt perspektiv har samhällets syn på lärarrollen och hur läraren ser på sig själv 

en betydelse för hur undervisningen bedrivs, men också det kollegiala lärandet och 

samarbetet. Fungerar samarbetet mellan lärare och lärare, rektorer och andra stödpersoner 

verkar det som att förutsättningarna för lärande höjs. Vi tycker oss också se en statushöjning 

på speciallärare i vår analys samt att de nya behörighetskraven på lärare i praktiken ger både 

goda och lite sämre resultat.  

  



35 
 

5.3 Relationer 

Relationer är något som påverkar elevernas förutsättningar för lärande. Och relationer finns 

också på olika nivåer. 

5.3.1 Olika nivåer 

5.3.1.1 Samhälle  

Relationer finns inte bara mellan enskilda människor utan vi har också utifrån svar från våra 

informanter fått en indikation på att den samhällssyn eller norm som råder i samhället även 

påverkar stämningen inom skolan-klassen. Hur relationerna mellan skolan och resterande 

samhälle fungerar kunde alltså påverka elevernas resultat att lyckas i skolan. 

5.3.1.2 Organisation 

Hur relationerna fungerar inom skolans organisation påverkar i förlängningen förutsättningar 

för det lärande man ger eleverna. Det kan vara hur väl relationerna och samarbetet med rektor, 

EHT och mellan grupper fungerar.  Inom en organisation verkar det som att relationer spelar 

en roll hur de som arbetar där upplever sin situation menar våra informanter. 

5.3.1.3 Grupp  

En grupp präglas av en mängd olika relationer. Den mellan lärare och elev, den mellan elev 

och elev, men även relationerna mellan hem och skola. Hur dessa olika relationer fungerar är 

en av de viktigaste nycklarna för en väl fungerande undervisning menar våra informanter. 

Att få ingå i ett socialt sammanhang, känna social delaktighet och få ett utbyte av varandra är 

en av den väl fungerande gruppens många fördelar. För att säkra tryggheten verkade det 

behövas vuxna som känner eleverna och har byggt upp en relation.  

Men också kamratgruppens värde med att man har någon att relatera till och känna trygghet 

tillsammans med, där ALLA har ett värde. 

5.3.1.4 Individ 

Kompisrelationer i den ”vanliga” klassen tycks minska eller kompliceras med åldern i grupper 

om läser enligt grundsärskolans kursplan och är individintegrerade i vanlig grundskola, menar 

våra informanter Där brytpunkten mellan årskurs 6 och årskurs 7 verkar vara en extra kritisk 

punkt. Elever som tidigare gått integrerade i en grundskoleklass funderar på eller byter till 

skolformen särskola. Det beskrivs i ord som ”glapp”, ”koda av sammanhang” och 

”exkludering i inkludering”.  
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5.3.2 Framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och 

dilemman i inkluderingsarbetet – en tolkande analys 

5.3.2.1  Framgångsfaktorer och möjligheter i inkluderingsarbetet 

Om vi tittar på vad våra informanter pekar på som framgångsfaktorer inom relationer, så 

pratar de om att skapa trygghet för eleverna och att skapa ett ”tillåtande positivt klimat där 

man blir lyssnad på” (L.2). Informanter från en samverkansgrupp med elever som läser enligt 

grundskolans och grundsärskolans kursplaner beskriver sin verksamhet som en grupp i 

gruppen där eleverna känner sig trygga. Det beskrivs också som viktigt att lärare och 

klasskompisar har förståelse för varandra samt att lärare hjälper till att skapa en VI-känsla. 

Fler informanter pekar på grupptillhörigheten. De menar att många av de största vinsterna 

med inkluderingsarbete är de sociala möjligheterna. Där flera av dem har pekat på hur 

klasserna där elever med stora olikheter har blivit väldigt fina klasser med ett öppet 

accepterande klimat där alla får vara som de är.  

Kan man vara öppen med att det finns elever som är olika och följer olika kursplaner i samma 

klass, men att man ändå har lika stort värde har man ännu en framgångsfaktor.   

5.3.2.2 Utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet 

Utmaningarna och dilemmana när det gäller relationer i inkluderingsarbetet, menar våra 

informanter, är de rädslor och den okunskap som finns om olikheter. Lärare som inte riktigt 

förstår vad det handlar om kan försvåra inkluderingsarbetet men även samhällets rädslor och 

stigman kan påverka hur arbetet fungerar och hur elever och lärare mår. Ibland kan även 

föräldrar som inte riktigt har accepterat att deras barn behöver följa en annan kursplan 

försvåra elevernas kamratrelationer, menar våra informanter. Då inte föräldrarna vill att det är 

öppet att eleven följer en annan kursplan.   

Vi tycker oss i resultatet i denna studie se att en öppen dialog anses kunna överbrygga dessa 

dilemman. 

5.3.3 Sammanfattande tolkande analys  

Tittar man på helheten för eleven ur ett systemteoretiskt perspektiv så kan man se att hur väl 

relationerna i de olika nivåerna fungerar påverkar hur individerna mår i slutändan, hur barnen 

och lärarna mår och i förlängningen hur goda förutsättningarna för lärande blir. Har de 

vänner, känner de sig sedda, lyssnade på och trygga? Får de förståelse, är de socialt delaktiga, 
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tillhör de en grupp och känner de en vi-känsla? Känner alla att de är accepterade precis som 

de är?  

 Relationerna inom organisationen påverkar också hur undervisningen blir och fungerar. Där 

både Hattie (2012) och Mitchell (2015) talar om vikten om förtroendefulla relationer mellan 

elev och lärare. Men även vilken relation läraren har till sin rektor och vilken möjlighet man 

har att föra fram sina tankar och åsikter till hen är av stor betydelse. Vilken relation och hur 

lätt man kan prata med EHT och olika stödfunktioner påverkar undervisningen. Även 

relationerna mellan lärare och lärare samt mellan lärare och assistenter är av stor betydelse. 

Råder det samsyn på inkludering och målen för verksamheten inom organisationen. Fungerar 

relationerna och är det prestigelöst och högt i tak och finns en fungerande kollegial diskussion 

och ett smidigt kollegialt samarbete, då finns större möjligheter för en lyckad 

undervisningssituation. Hur fungerar kommunikationen i organisationen och finns det väl 

fungerande forum för olika typer av professionella samtal. Detta är också en viktig bit för att 

få relationerna att flyta smidigt. Mitchell (2015) talar om att inkludering kan beskrivas som en 

formel där alla delar måste finnas med och det blir därför av största vikt att se till att helheten 

fungerar. 
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5.4 Struktur 

Hur strukturer på olika nivåer ser ut är något som påverkar elevernas förutsättningar för 

lärande. 

5.4.1 Olika nivåer 

5.4.1.1 Samhälle 

Den syn på olikheter som genomsyrar ett samhälle verkar ha påverkan på organisationen och 

strukturen i skolan samt hur lärare och elever verkar uppleva sin situation. En av våra 

informanter uttrycker ”För att när dom [grundsärskoleeleverna] kom som vi har idag. Dom 

går nu i åttan. Då skrev vi in dom i en klass och det blev ramaskri på hela byn. Hos frissan 

pratade man om det. Man pratade om det, alltså förstår du, överallt pratade man om det. Man 

ville inte ha sina barn i den klassen där dom här gick. Snacka om 2017 men så här ser det 

ut.”(L4). Olika lagförslag upplevs på olika sätt och det verkar som att några av våra 

informanter upplever ett ”glapp” mellan beslut från politiker och arbetet med eleverna, där 

utbildning och kunskap hos lärare borde få ett större fokus. Även bekymren med de nya 

behörighetskraven som vi tidigare nämnt påverkar strukturen där lärare får arbeta med ”sina 

ämnen” i olika klasser utifrån behörighet istället för att se en helhet för eleverna.  

Skolpolitik och ekonomiska påslag till kommuner avgör hur mycket pengar som kommer 

skolorna till del och påverkar strukturen på skolorna.  

När man ser på stöd så sammanställer skolverket stödmaterial till lärarna och det finns en hel 

del stödmaterial, men att döma av våra informanters svar så används de i olika omfattning och 

det varierar vilka man känner till. 

5.4.1.2 Organisation 

Rektorns kunskap, förståelse för verksamheten och engagemang samt rektorernas syn på 

eleverna och deras skolsvårigheter, verkar ha en påverkan på strukturen i organisationen, 

menar våra informanter. Där våra informanter beskriver det på lite olika sätt beroende på hur 

dom upplever att rektorn fungerar. Hur ekonomin ser ut för olika delar av skolan samt vilka 

möten och tid som prioriteras påverkar också i förlängningen elevernas skolvardag. 

Informanterna beskriver att möten och handledning fungerar väldigt olika på skolorna men 

menar vidare att det är viktigt att få till mötesstrukturen och handledning som fungerar bra då 
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detta är grunden för samplanering, samsyn och fungerande kollegialt samarbete och då 

behöver det finnas tid till det så alla runt eleverna kan prata.  

5.4.1.3 Grupp 

Hur klasser/grupper organiseras ser olika ut på skolorna vi har besökt. Ibland har eleverna gått 

individ integrerat och följt klassen hela tiden med en anpassad studiegång och ibland har de 

följt sin egen timplan med hjälp av en assistent som följer med eleven på olika aktiviteter och 

hjälper till eller håller i undervisningen. I vissa skolor finns det särskilda 

undervisningsgrupper för elever med olika funktionshinder såsom autism eller rörelsehinder, 

samt en samundervisningsgrupp med elever som läser enligt grundskolans och 

grundsärskolans kursplaner men som alla är behov av ett mindre sammanhang. Ibland går 

eleverna i åldersblandade grupper. Gruppstorlekarna varierar och lösningarna ser olika ut på 

olika skolor och tanken på att utnyttja ”resurserna” bättre finns. Arbetet med eleverna ser 

olika ut men det organiseras ibland om två eller treårsplaner för att täcka in t.ex. högstadiets 

kursplaner när eleverna läser i mindre blandade grupper med elever från flera årskurser.  

Lärmiljöer och fysisk tillgänglighet i lärmiljöer och lokaler beskrivs olika, men vi tolkar det 

som att alla tycker något om det och förhåller sig till det, men att vissa önskemål finns om 

olika lösningar och att det är trångt och dåligt anpassat på en del skolor. Flera små rum ses 

generellt som en fördel. 

5.4.1.4 Individ 

Det finns olika individuella lösningar för eleverna och eleverna arbetar i olika konstellationer. 

Där informanter beskriver om enskilt integrerade elever i grundskola, samundervisningsgrupp 

med elever som läser grundskolans och grundsärskolans kursplaner, grundsärskola med 

blandade ämnesgrupper av elever som läser grundsärskolans och träningsskolans kursplaner.  

Våra informanter beskriver att anpassad studiegång är något som är vanligt bland de elever 

som de jobbar med, även om några följde sin riktiga timplan. Eftersom timplanerna inte ser 

lika ut på grundskolan, grundsärskolan och träningsskolan så varierar lösningarna. 

Vi kan se att anpassningar görs på flera olika sätt och att arbetet individualiseras. Struktur 

beskrivs som ett grundläggande begrepp där t.ex. avprickningsscheman och bildstöd beskrivs 

av de flesta, men även att lyssna in eleven för att möta på rätt sätt. Det beskrivs som en 

svårighet att hitta material som passar på olika nivåer. 
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5.4.2 Framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och 

dilemman i inkluderingsarbetet – en tolkande analys 

5.4.2.1  Framgångsfaktorer och möjligheter i inkluderingsarbetet 

Att börja tidigt med inkluderingsarbetet beskrivs som en framgångsfaktor, där eleven kan 

följa med ”sin grupp”. Detta har flera av våra informanter sagt gett harmoniska grupper där 

allas olikheter accepteras. Att strukturera verksamheten med tekniska hjälpmedel såsom 

smartboard, datorer och Ipads beskrivs som framgångsfaktorer när man arbetar med elever 

som har olika funktionsnedsättningar. Men även ”särskolepedagogik” beskrivs som en 

framgångsfaktor för alla elever. 

Kursplanerna beskrivs ha liknande mål och det är viktigt att målen och bedömningsunderlag 

görs synliga för elever och lärare för att nå framgång enligt våra informanter.  

Hur man organiserar klasserna och arbetar med ämnena verkade ha betydelse där 

ämnesövergripande arbete och temaarbete för att skapa helhet för eleverna beskrivs som 

framgångsrika sätt att jobba.  

Rektorernas engagemang och kunskap är något som beskrivs som antingen en 

framgångsfaktor eller en utmaning för inkluderingsarbetet. De som har en ledning som driver 

inkluderingsfrågorna känner sig mer nöjda. Även föräldrars syn på inkludering och öppenhet 

för olikheter samt öppenhet med funktionsnedsättning varierar och kan vara antingen en 

framgångsfaktor eller en utmaning.  

5.4.2.2 Utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet 

Flera av våra informanter belyser att det saknas samsyn i inkluderingsarbetet, de beskriver att 

inkludering behöver diskuteras på olika nivå ute i kommunerna och skolorna, samt att 

kommunerna kommit olika långt med inkluderingsarbetet. Detta uppfattas som en utmaning i 

det fortsatta arbetet mot inkludering. Det kan även vara en utmaning att hitta tid för 

samplanering för att få arbetat att fungera.  

5.4.3 Sammanfattande tolkande analys  

I vår studie ansågs att den politik som förs både i landet och ute i kommunerna påverkar 

vilken riktning arbetet med ”en skola för alla ” har. Där skollag, läroplaner, kursplaner och 

den utformning de har och hur de förändras har en betydelse för hur skolorna organiseras eller 

hur strukturen ser ut men också synen på olikheter. I vår studie ansågs att den utbildning som 
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erbjuds blir avgörande för elevens utveckling. Resultatet i vår studie verkar peka på att 

rektorn har ett stort ansvar och en avgörande roll i hur arbetet ute på skolorna kommer att 

fungera eftersom hen ska visa riktningen för prioriterade områden, men också planera för 

möten och hur tid prioriteras. Vi tycker oss se skillnader i uppfattningar om hur det fungerar i 

olika skolor, hos de informanter som vi har intervjuat. Brister i något led speglas i 

verksamheten med eleverna. Flera framhåller att samplanering och samsyn är av yttersta vikt 

och att de ser att ett ”tvålärarsystem” eller att man är flera vuxna runt en grupp så man kan 

dela eleverna efter deras förutsättningar skapar bättre förutsättningar för lärande Det framhävs 

särskilt när man undervisar elever med olika funktionsnedsättningar. Där stöd behövs i alla 

olika situationer från socialt till akademiskt för att skapa trygghet och där samspelet är särskilt 

viktigt för elever med funktionsnedsättningar för att skapa trygghet och KASAM 

(Antonovsky, 2015). Lokaler med tillgång till små rum förespråkas.  

Brytpunkten efter årskurs 6 verkar också vara avgörande, som vi skrev tidigare, för var elever 

som läser efter grundsärskolans kursplan får sin undervisning, om de väljer att bli inskrivna på 

grundsärskolan eller att det skapas någon form av lösning på grundskolan, där våra 

informanter beskriver att ”det blir ett glapp”, men det kan också bero på att många 

högstadieskolor är uppdelade i ämnesklassrum där många byten av lokaler och lärare förutses, 

och klasserna delas samt att det inte känns självklart hur lösningarna ser ut för eleven. Där 

både föräldrar och elever har svårt att få grepp om helheten och kan känna oro.  

I ett sociokulturellt perspektiv lär man sig av varandra och då framstår det som mycket viktigt 

att eleverna erbjuds samarbetsytor som fungerar, där den enskilda elevens intressen är av 

högsta prioritet och där storleken på gruppen kan vara avgörande. Vi kan se flera olika förslag 

på framgångsrik samundervisning där man använder sig av ”särskolepedagogik”, med väl 

strukturerad och individanpassad undervisning, ämnesövergripande undervisning, tematisk 

undervisning och upprepning som ger möjlighet att möta liknande kunskap i olika 

sammanhang för att lättare kunna generalisera (Göransson, 2014). Jämför man med triangeln 

för stöd ur ett inkluderingsperspektiv (Sveriges kommuner och landsting, 2017) så kan man se 

att om lärmiljöerna är mer inkluderande så minskar toppen med särskilt stöd.  
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5.5 Kunskap 

Enligt vad våra informanter har sagt om kunskap så kan vi uttyda två tydligare stråk av 

kunskapsutveckling. Ett stråk som handlar om social utveckling och ett stråk som handlar om 

kunskapsutveckling mot akademiska mål. Även i detta tema kan vi se att kunskap i olika 

nivåer anses påverka de enskilda individernas förutsättningar för lärande 

5.5.1 Olika nivåer 

5.5.1.1 Samhälle 

I den samhälleliga nivån kan vi se att omstruktureringar av bestämmelser och lagar inte alltid 

hänger med i de nedre led vilket kan medföra att eleverna blir lidande. En av våra informanter 

trycker på att personalen behöver få det kunskapsstöd och den kompetensutveckling som 

krävs för att undervisa alla de elever de får ta emot.  

Om vi ser på hur våra informanter ser på kunskapsinnehållet i kursplanerna så funderar de på 

vilken kunskap som behövs för elever i särskolan.  Någon tycker att innehållet i 

grundsärskolans kursplan är för massivt och borde dra mer åt träningsskolans kursplan med 

mer ämnesområden så eleverna kan bli lite mer ”streetsmart”. Flera verkade dock tycka att det 

fanns många likheter mellan grundskolans och grundsärskolans kursplaner. 

Det finns mycket stödmaterial från skolverket för hur man kan möta olika pedagogiska 

utmaningar, men något som vi slogs av under våra intervjuer var om verkligen skolverkets 

stödmaterial når ut? För det var inte många som använde sig av just de stödmaterial vi frågade 

om. 

5.5.1.2 Organisation 

Hur skolorna organiserar kompetensutveckling, handledning och fortbildning påverkar i stor 

utsträckning hur bra kunskap personalen har och får, menar våra informanter samt vilket stöd 

de känner finns och hur förutsättningarna för lärande gentemot eleverna i förlängningen 

fungerar. De flesta av våra informanter kände att de hade ett gott stöd, att de fick den kunskap 

de behövde, men många pekade på att de såg brister i andra verksamheter på deras skolor där 

specialpedagogisk kunskap saknades. 

Det som ofta brast var kunskaper om de olika kursplanerna, särskilt i en uppstartsfas när 

arbete med flera olika kursplaner skulle introduceras. Hur detta sedan togs om hand 

påverkade om det fungerade. Någon skola fick goda möjligheter till handledning i hur man 
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kunde tänka runt olika kursplaner och där visade sig inga svårigheter med hur kunskaperna 

skulle tolkas och bedömas, medan det i de skolor där handledning saknades finns många 

osäkra lärare som inte visste hur man skulle göra med bedömningar kunskapsförmedling.  

Det bästa menade några informanter är när det finns en långsiktig tanke med 

kompetensutvecklingen som fångar upp all personal. Hur allt detta fungerar beror mest på 

rektorns kunskap och förståelse för verksamheten och hur hen agerar.  

Våra informanter lyfter även att vilken kunskap man har om inkludering och hur man ser på 

inkludering i verksamheten påverkar hur man organiserar sig och i förlängningen vilken 

kunskap som eleverna får – om det är en samsyn i organisationens alla led? De menar att 

synen på inkludering ofta är spretig och att synen på inkludering ofta är den att elever i behov 

av särskilt stöd ska inkluderas i vanliga klasser. Men att det finns många elever i vanliga 

klasser som skulle må bra av att få möjlighet att ta del av de väl strukturerade och lugna 

miljöer som särskolan kunde erbjuda. 

Ofta, men inte alltid finns kunskapen som behövs i olika specialpedagogiska situationer inom 

organisationens väggar men når inte alltid ut. Det behövs goda kollegiala mötespunkter som 

är prestigelösa och har högt i tak. 

5.5.1.3 Grupp 

Akademisk och social utveckling är något som våra informanter talar om. Att jobba med 

heterogena grupper där stor kognitiv spridning finns ger vissa speciella utmaningar och det är 

inte alltid lätt enligt våra informanter att nå både social och akademiska mål. Barn lär inte 

enbart av sina lärare utan barn lär av barn och grupper med många olika barn ger en fin 

möjlighet till social utveckling. I många av våra intervjuer dök formuleringar om värdegrund 

och normer upp som stora sociala vinster i de klasser där man hade stora olikheter.  

Att jobba i grupper där eleverna ligger på många olika nivåer och kanske även ha 

åldersblandade grupper ställer stora krav på lärarna och några sätt som några av våra 

informanter framhäver för att underlätta den akademiska kunskapsutveckling hos eleverna är 

ämnesövergripande arbete och tematisk undervisning vilket ger möjlighet för eleverna att 

upprepa och generalisera kunskap, möta kunskap i olika sammanhang, samt möjlighet för 

lärarna att möta elever på olika nivå.  
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5.5.1.4 Individ 

Möjligheten till högre akademisk kunskapsutveckling hos eleverna beskrivs av våra 

informanter som mer utmanande om man blandar elever som läser enligt olika kursplaner. 

Även om elever med en lägre kognitiv utveckling än sina klasskamrater kan utmanas att nå 

längre i sin akademiska kunskapsutveckling då den svårare akademiska kunskapen finns lätt 

tillgänglig och de har förebilder att härma. 

Utifrån lärarnas individuella kunskap talar man om brist på viss kunskap om kursplanernas 

olika innehåll och svårigheterna med att undervisa ur två kursplaner. Man framhåller också att 

samtal, samplanering och sambedömning med andra lärare är viktig för lärarnas 

kunskapsutveckling 

5.5.2 Framgångsfaktorer och möjligheter samt utmaningar och 

dilemman i inkluderingsarbetet – en tolkande analys 

5.5.2.1 Framgångsfaktorer och möjligheter i inkluderingsarbetet 

Flera av våra informanter lyfter att det finns sociala möjligheter och akademiska utmaningar 

med inkluderingsarbete. Normspannet i klasserna är stor och någon pekar till och med på att 

normen i hens klass är att det inte finns någon norm. Våra resultat visar på att många av de 

största vinsterna med dessa grupper med stort normspann är att eleverna får en människosyn 

som präglas av tolerans för olikheter och allas lika värde.  

Även om våra informanter menar att de sociala vinsterna är större än de akademiska så kan 

det ändå finnas några akademiska vinster med inkludering menar de. Flera av dem menar att i 

grupper där flera olika kursplaner finns så ges det en möjlighet att ge elever som ligger på en 

lägre nivå en skjuts uppåt då högre kunskap var lättillgänglig. Detta kan också göra att det kan 

vara lättare att sudda ut gråzonerna mellan kursplanerna och hjälpa de elever som finns där att 

utvecklas till sin fulla potential. Elever i gråzoner finns i båda ändarna av grundsärskolans 

pedagogik, både mot grundskolan och mot träningsskolan. Många informanter lyfter att hur 

de har anpassat verksamheten för en elev i behov av särskilt stöd gör att det har blivit bättre 

för alla elever, någon benämner det särskolepedagogik, men de är överens om att det som är 

bra för elever i behov av särskilt stöd i form av struktur är bra för alla.  

Våra informanter lyfter många olika anpassningar som de gör för att tillgängliggöra den 

akademiska kunskapen för eleverna. Hur kunskaperna bedöms på de olika skolorna ser lite 

olika ut. De flesta hjälptes åt med sambedömning, men några bedömer eleverna självständigt. 
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Något som förvånade oss lite är att de är enigt samstämmiga i att de använde sig av formativ 

bedömning. Våra informanter uttrycker ”Namnet alltså själva begreppet kan vara nytt. Men 

när jag hörde och läste om det så är det ju det som man har gjort hela tiden.” (L.10). Någon 

skola hade även börjat jobba med lärandematriser för att tydliggöra vad de förväntar sig av 

eleverna och en annan skola var i startgroparna för detta. 

5.5.2.2 Utmaningar och dilemman i inkluderingsarbetet 

Det finns även en del utmaningar med inkluderingsarbetet ur ett kunskapsperspektiv. Ibland 

kan det vara svårt att få både en social och en akademisk kunskapsmässig inkludering menar 

våra informanter.  

De sociala utmaningarna kan ibland vara att få vara socialt delaktiga på lika villkor. Men 

också att inte grundsärskoleeleverna får en rättvisande bild av hur delaktiga eller icke-

delaktiga de är i gruppen.  

Den största utmaningen när vi tolkar våra informanter verkar vara att hitta pedagogiska sätt att 

hitta och nå alla olika elever på rätt akademiska nivå och ändå försöka undervisa dem i grupp. 

För att nå alla elever kan man ibland behöva presentera ett stort material vid ett 

lektionstillfälle vilket kan förvirra eleverna, undervisningen kan bli alldeles för abstrakt för 

eleven vilket också kan ställa till bekymmer. 

Ju äldre eleverna blir desto större blir både den akademiska och den sociala klyftan menar 

några av våra informanter. Det blir också svårare att försöka anpassa undervisningen och för 

eleven att hänga med. Flera informanter menar att det kommer en kritisk punkt efter åk 6 då 

många elever och föräldrar överväger att byta skolform och gå i renodlade särskolegrupper 

och träningsskolegrupper.  

För dilemmat när de blir äldre blir ju: ”vem ska man samarbeta med?”(L.6) De som är lika 

gamla eller de som har samma mentala utveckling. De olika kursplanerna stämmer olika bra 

ihop och då uppstår svårigheter när elever på grundsärskolans högstadium är på samma nivå 

som eleverna låg eller mellanstadiet på grundskolan.  

Det kommer även en kritisk punkt efter åk 9 när de ska gå över till gymnasiet. För att man ska 

kunna hålla kvar en god inkludering vid de kritiska övergångarna krävs mycket vid 

överlämningar och ett öppet sinne. 
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5.5.3 Sammanfattande tolkande analys  

Kunskap är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt och på olika nivåer. Om vi tittar på det 

Sociokulturella perspektivet som förespråkas främst av Lev Vygotsky. Så menar han att 

utveckling alltid har en social utgångspunkt där han pratar om den proximala 

utvecklingszonen. Detta borde betyda att elever inte ska sitta och jobba för sig själva utan få 

möjlighet att interagera med andra i den utsträckning som är möjlig. Detta att jämföras med 

SPSM:s (2016) modell eller triangel för lärande. Där beskrivs att för att skapa ett gott lärande 

krävs både en god pedagogisk och social miljö, men även en fysiskt god miljö. Det är i denna 

triangel som lärande genom samspel sker.  

Vad betyder kunskap i skolan och hur ska eleverna nå upp till olika mål? Skolan har olika 

lagar och regler samt läroplaner och kursplaner att förhålla sig till. Det är inte alltid som de 

samverkar. Vilka mål är viktigast att uppnå? Som skolan ser ut nu är det olika akademiska 

mål i kursplanerna som ställs mot mer övergripande sociala mål i läroplanen. Det vi tycker 

oss se är att kunskapsmålen utifrån olika ämnen anses som mer viktiga. Vi ser också att det är 

i arbetet med de akademiska kunskaperna som man beskriver de största svårigheter för 

eleverna, men också att de skolor som har en större variation av kursplaner ger en större 

möjlighet att på ett enkelt sätt överbrygga dilemmat med barnen som ligger i gråzonerna 

mellan två kursplaner. Lärare beskriver också att arbetet med dubbla kursplaner till en början 

kändes som svårt och vid bedömning så fann man problem med att tolka värdeorden i 

kursplanerna. Det blir därför mycket viktigt att lärare får stöd och utbildning runt detta för att 

skapa trygghet och kompetens.  Formativ bedömning är något som alla våra informanter 

nämner, några jobbar med det medvetet och andra beskriver att de länge använt arbetssättet 

utan att ha något namn på det. Informanterna verkar tycka att det är genom formativ 

bedömning som man bäst får en uppfattning om vad eleverna kan och hur man ska jobba 

vidare. Eftersom William och Leahy (2015) beskriver formativ bedömning som läroplans 

neutral borde detta vara ett sätt för alla elever. Informanterna beskriver något som de 

benämner som särskolepedagogik och som vi tolkar som struktur men även upprepning och 

förberedelse. Där Tiekstra et.al. (2009) beskriver att upprepning och förträning inför test visat 

sig bra för elever med intellektuell funktionsnedsättning, och detta kanske skulle kunna hjälpa 

fler elever. 

Vi kan också skönja att när man jobbar med värdegrund och mot sociala mål så beskrivs det 

som positivt för hela gruppen och det ska enligt Lindström & Pennlert (2012) genomsyra hela 

verksamheten. I ett helhetsperspektiv kanske värdegrundsarbetet ute på skolorna skulle få ett 
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större utrymme för att skapa större tolerans och i förlängningen skapa ett tolerantare samhälle. 

I alla fall kanske effekten skulle vara att fler skulle känna sig delaktiga och att alla har ett 

värde.  

5.6 Sammanfattning och slutsatser 

Hos våra informanter kunde vi se att läraren har stor betydelse för elevernas förutsättningar 

för lärande och hur väl läraren kan utföra sitt jobba påverkas på olika nivåer. Även hur 

relationer och strukturer på olika nivåer ser ut hade stor betydelse för elevernas 

förutsättningar för lärande samt vilken kunskap som finns i olika nivåer och hur den ser ut 

påverkade elevernas förutsättningar för lärande.  

Dessa fyra olika teman är inbördes beroende av varandra och hur läraren, relationerna och 

strukturen fungerar påverkar i förlängningen elevernas kunskapsutveckling. 

Vi har sett två stråk av kunskapsutveckling i våra intervjuer, en social och en akademisk 

kunskapsutveckling. Flera av våra informanter lyfter att det ofta finns sociala möjligheter och 

akademiska utmaningar med inkluderingsarbetet i heterogena grupper. Resultatet visar på att 

många av de största vinsterna med heterogena grupper med ett stort normspann är att eleverna 

får en människosyn som präglas av tolerans för olikheter och allas lika värde. Bäst verkar det 

gå om man startar med inkluderingen tidigt.  

Slutsatser som man kan dra av detta är att en av de största möjligheterna och 

framgångsfaktorerna med inkluderingsarbete och heterogena grupper, verkar vara att det ger 

bättre möjligheter att utveckla ett gott värdegrundsarbete.  

Är det egentligen inte detta värdegrundsarbete vi vill komma åt i inkluderande undervisning? 

Vad är egentligen det huvudsakliga målet med inkluderingen? Är det att all undervisning ska 

ske tillsammans eller att nå ett gott värdegrundsarbete?  
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6.0 Diskussion 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras studiens slutsatser i relation till tidigare forskning 

och centrala begrepp i en resultatdiskussion. Sedan kommer en metoddiskussion, avslutande 

reflektioner och till slut framförs förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi har inte hittat det vi sökte i form av undervisningsmiljöer där inkluderingen lyckas i både 

ett socialt och ett akademiskt kunskapsutvecklande, utan detta överensstämde med det tidigare 

forskning visat på då det är svårt att nå både akademiska och sociala mål utan att gruppera. De 

som tyckte att de hade kommit något på spåren var en samundervisningsgrupp. Där 

kursplanemålen var tydliggjorda på två nivåer och eleverna kände en samhörighet i gruppen.  

Vi har i likhet med Skolinspektionen (2016) sett att rektorn är mycket viktig för att elever 

med funktionsnedsättningar inkluderas på ett sätt som är till gagn för både eleven själv som 

för andra, där vi sett att det är värdegrundsarbetet som är vinsten. Där en stödjande vuxna har 

en viktig funktion för socialutveckling hos eleverna (Thornberg, 2013). 

När vi nu har sett att värdegrundsarbetet är en av de största vinsterna i de heterogena 

grupperna så väcker det tankar om vad inkluderingens mål egentligen är. Om vi ser på vad 

Persson och Barow (2012) och Barton (2008), säger om vad inkluderingens mål är: att skapa 

ett inkluderande samhälle genom en inkluderande skola så kan man fundera vidare på om 

inkluderande undervisning är det enda sättet att skapa en inkluderande skola och ett 

inkluderande samhälle. Kan det kanske vara värdegrundsarbetet som är nyckeln till detta mål 

istället för den inkluderande undervisningen? Vi har sett i vår studie att den sociala 

kunskapsutvecklingen och värdegrundsarbetet är den största vinsten och att den akademiska 

kunskapsutvecklingen är utmaningen i de heterogena grupper vi har studerat. Och om man ser 

på ett inkluderande samhälle så är det ju likadant där. Man vill ju nå ett samhälle där allas 

olikheter ses som en tillgång och att allas lika värde är en självklarhet. Detta är ju målet med 

inkluderande undervisning och i förlängningen ett inkluderande samhälle. I samhället vill man 

ju inte att alla ska ha samma akademiska kunskap. Det är inte ens eftersträvansvärt och ett 

samhälle där alla kunde samma saker skulle inte vara ett väl fungerande samhälle. Vad man 

däremot vill är att den sociala synen i samhället ska vara att alla har lika stort värde oavsett 

funktionsnivå och att vi ska kunna leva tillsammans på lika villkor. Vad vi behöver få till i 

skolan för att nå detta är, menar vi, ett väl fungerande värdegrundsarbete.  
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Man behöver även nå inkludering i den gemenskapsorienterade definitionen som Nilholm och 

Göransson (2013) beskriver, där gemenskap finns på olika nivåer, där det är ett system, där 

det är en demokratisk gemenskap, där olikhet ses som en tillgång samt att alla elever är både 

akademiskt och socialt delaktiga. Men vad vi funderar på är om detta bäst nås genom Nilholm 

och Göranssons (2013) placeringsdefinition av inkludering, där elever i behov av särskilt 

stöd/elever med funktionsnedsättningar placeras i ”vanliga” klassrum. Några av våra 

informanter ifrågasätter varför inkludering ofta handlar om att de eleverna som är i behov av 

särskilt stöd/med störst svårigheter ska placeras i vanliga klassrum, klassrum med många 

elever och i stora sammanhang som är svårt för dessa elever och inte tvärt om. Några av våra 

informanter menar att de klassrum som finns i särskolor och i små undervisningsgrupper ofta 

lämpar sig bättre för inkludering. Där dessa små undervisningssituationer istället kan få vara 

en resurs för resten av skolan och ge en lugnare mer strukturerad undervisningssituation för 

alla elever. Det behövs ännu en diskussion om vad inkludering är och främst om vad målet 

med inkluderingen är.  

Vi har ju som sagt i denna studie sett att det finns stora sociala fördelar med att ha elever som 

är knutna till samma klass och följer olika kursplaner. Allra bäst verkar det fungera i de 

grupper där eleverna inte behöver vara ensamma med sin olikhet, utan att det finns fler med 

liknande behov i samma grupp. Dock inte sagt att alla ska ha samma funktionsnivå, men att 

det finns någon/några fler i liknande behov så eleverna kan hitta någon att känna igen sig i. 

För att sen på bästa sätt tillgodose alla elevers möjlighet till optimal utveckling så har det visat 

sig ge goda förutsättningar för lärande när klasserna ibland delats upp i grupper utifrån 

akademisk utvecklingsnivå. Här går vår studie i linje med Hatties (2012) resultat då han ju 

också fann att inkludering inte hade så högt effektvärde för att just påverka elevers 

studieresultat även fast inkludering är bra för demokrati och delaktighet ur ett 

medborgarperspektiv.  

Om vi nu åter frågar oss vad målet med inkluderande undervisning är och drar slutsatsen att 

det är att skapa medborgare som har en god värdegrund där demokrati och allas lika värde är 

en fundamental grund, så kan vi här också fråga oss om inkludering i alla ämnen är den enda 

möjliga vägen för att nå ett hit? Eftersom svårigheterna med de divergenta akademiska 

kunskaperna verkar vara ett genomgående bekymmer enligt våra informanter och de sociala 

möjligheterna de största vinsterna, så kan man ju börja fundera på om det finns andra sätt att 

jobba med värdegrundsfrågor och skapa gemensamma mötesplatser som kan ge samma 

resultat som inkluderande undervisning.  
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Våra informanter menar att det finns vissa tillfällen där det är lättare att inkludera alla 

eleverna i de heterogena grupperna och skapa förutsättningar för lärande. Dessa är exempelvis 

klassråd och elevens val, under raster och i matsalen men även när de har tematisk 

undervisning och ämnesövergripande undervisning. Vi ser här att det verkar finnas flera 

sociala mötesarenorna som kan ge goda möjligheter till inkludering/värdegrundsarbete. När vi 

frågade några av våra informanter som hade ett väl fungerande värdegrundsarbete hur de 

jobbade med det, kunde de först inte svara men menade sen att de hade ett ”värdegrundsarbete 

i vardagen” och här tror vi att ännu en nyckel finns. Det behöver skapas eller uppmärksammas 

sociala mötesarenor där ett värdegrundsarbete i vardagen kan utvecklas. Hur väl dessa 

mötesarenor kan fungera som inkluderingsarenor/ arenor för värdegrundsarbete är beroende 

av hur personalen på skolan arbetar, vilken medvetenhet och syn de har på inkludering/ 

värdegrundsarbete, hur jobbar rektorn för att stödja detta arbete och vilken medvetenhet om 

inkludering och syn har hen. Hur ser strukturen och organisationen på skolan ut? Främjar den 

inkluderingsarbetet/värdegrundsarbetet, samarbete och utbyte av kunskap? Hur ser man på 

vad kunskap är och vad skolans uppdrag är? Här har vi sett att det som Nilholm och 

Göransson (2013) talar om att skolan ibland slits mellan olika mål i olika styrdokument verkar 

stämma med vår studie. Vi tycker oss se att de akademiska kunskaperna ofta har högre 

prioritet i skolans värld medan de sociala målen som står i läroplanens första kapitel som 

behandlar ”skolans värdegrund och uppdrag” samt ”övergripande mål och riktlinjer” får en 

lägre prioritet. Eleverna behöver få hjälp att se allas olikheter som en tillgång och pedagoger 

och barn behöver fundera över normkritik. Ineland et.al. (2013) menar ju att om 

funktionsnedsättningarna blir till ett funktionshinder är en blandning av tre diskurser: 

Normalitet och avvikelse, Jämlikhet/ojämlikhet, Vi/De. Detta kan överbryggas inte kanske 

enbart med inkludering utan även med ett gott värdegrundsarbete i vardagen där rädslor och 

okunskap kan övervinnas.  

6.2 Metoddiskussion 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat olika typer av yrkeskategorier vilket 

kanske har gett en bredd på synvinklarna men kan också ha gjort det svårare att jämföra 

svaren och tolka. Men intervjuer ger möjlighet att ta reda på hur informanterna uppfattar sin 

situation. I en kvantitativ undersökning tror vi inte att vi fått relevant innehåll för vår 

undersökning med t.ex. enkäter där man kanske inte når samma djup. Samtidigt som det kan 

vara mycket svårt att få enkäterna besvarade inom den tidsrymd som vi hade till förfogade för 

detta arbete. 
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Vi har studerat både individintegrerade elever och grupper som har elever som följer olika 

kursplaner. Det hade kanske varit mest önskvärt att studera fler liknande 

undervisningssituationer och inte blanda individintegrerade och grupper, men eftersom 

underlaget för informanter var begränsat i de kommuner vi undersökte fick vi studera det som 

fanns. 

Vi hade under intervjuerna ganska många frågor, vilket var både fördelar och nackdelar. Det 

gjorde att vi fick ett stort material och kunde sondera terrängen i vad som fungerade väl och 

vad som fungerade mindre bra i de heterogena klasser och grupper vi besökte. Men det gjorde 

att eftersom vi hade så många frågor och begränsad tid så kunde vi inte gå in riktigt på djupet 

i allt som senare visade sig vara intressant utan detta får man i så fall studera vidare i 

efterkommande forskning. Ex. hur ser den tematiska undervisningen ut och hur kan den 

anpassas efter olika förutsättningar. 

6.3 Avslutande reflektioner 
Eftersom vi främst intresserat oss för elever som läser efter grundsärskolans kursplan så kan 

vi se att behoven av undervisning ser väldigt olika ut för eleverna. Beroende på 

utvecklingsnivå och syn på sig själv och synen från andra så har eleven behov som spänner 

mellan enskild undervisning, särskolegrupp, liten grupp i samverkan med grundskolan till att 

medverka i stor klass i grundskolan. Hur vi löser detta ute på skolorna kommer att vara 

avgörande för eleverna. Där lösningarna för att möta…”Skillnaden mellan gruppundervisning 

och individuell undervisning är inte om det finns andra elever närvarande i samma rum eller 

inte, utan om eleverna deltar i någon typ av gemensam undervisningssituation eller inte.” 

(Göransson, 2014, s.182). Det kanske inte har så stor betydelse var eleverna befinner sig bara 

man hittar lösningar med lärare och stöd samt att eleven har möjlighet eller känner sig 

delaktig i någon grupp. Samt att man gemensamt på skolor genomför ett värdegrundsarbete 

som gäller alla och hittar arenor för samarbete. 

Vår studie har gett oss nya insikter om hur man kan tänka runt inkludering och 

värdegrundsarbete, hur man kan tänka runt organisering av undervisning och samarbete 

mellan grundskolan och grundsärskolan. Detta är något som vi kommer kunna ta med oss i 

vår fortsatta yrkesutövning och vi kommer att ha stor nytta av vår erfarenhet från detta arbete 

i framtida samarbeten med kollegor och skolledare samt i diskussioner med politiker. 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Efter en studie av detta slag väcks onekligen många nya frågor och tankar.  
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Något som tankarna om värdegrundsarbetet har väckt hos oss är vilka möjliga platser på en 

skola kan man se som inkluderingsarenor och goda platser för naturligt värdegrundsarbete i 

vardagen? Kan exempelvis möten på raster, fadderklasser, blandade bord i matsalen, … ses 

som goda inkluderingsarenor och bra ställen för värdegrundsarbeten. Detta är också något 

som skulle vara intressant att forska vidare om. 

Vilken möjlighet har tematisk undervisning och ämnesövergripande undervisning att ge 

förutsättningar för att nå både sociala och akademiska mål samt inkludering i en 

gemenskapsorienterande definition? 

En av våra informanter pratar om att i deras heterogena grupp är finns det ingen norm och att 

det är olika som är normen. Till en följd av detta vore det intressant att studera fler 

gruppkonstellationer där olika är normen. Ex små skolor ex byskolor eller friskolor där flera 

årskurser går i samma klass och där den kognitiva utvecklingen på eleverna därav ligger på 

olika nivåer. Hur gör de för att möta sina elever, hur lägger de upp sin undervisning. 
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Bilaga 1 

Intervjun 

1. Tack för att jag får komma: 

2. Tidsramen, varför vi skriver.  

3. Forskningsetiken: 

a. Frivilligt att medverka  

b. Du har när som helst rätt att avbryta din medverkan.  

c. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att det i studien inte 

kommer gå att uttyda vem som har sagt vad men att vi som forskare vet det. All 

data kommer endast vara tillgänglig för oss och inte användas i något annat syfte 

än i denna studie.  

d. Den färdiga studien kommer sedan att publiceras på DIVA. 

e. Information om undersökningens syfte och att det är detta den kommer att handla 

om: 

4. Intro: Inkludering- pedagogiskt och socialt delaktiga, (gemenskapsorienterad 

definition) heterogena grupper, kursplaner, bedömning, lärmiljö, lokaler, stöd, samt 

hur ni jobbar. 

5. Har du frågor innan vi börjar? Bara att fråga när som helst 

6. Intervju 

7. Avslutning:  

a. Har du något mer som du vill tillägga runt detta? 

b. Jag kommer att transkribera intervjun och eventuellt återkomma via mail om det 

dyker upp någon mer kompletterande fråga 

c. Tack för att jag fick komma! 
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Intervjufrågor 

1. Hur ser klassen/ gruppen ut? Hur jobbar ni i klassen/gruppen? Vilka olika 

kursplaner är aktuella? 

2. Hur jobbar ni i genomskärning med liknande mål i de olika kursplanerna? Utgår 

planeringen från båda skolformernas kursplaner? Centralt innehåll? 

3. Hur anpassas verksamheten efter elevers olika utvecklingsnivåer? Timplaner? 

4. Hur är era lärmiljöer och lokaler lämpade för er undervisning?  

5. Vilken erfarenhet, vision och upplevelse har ni av att jobba i grupper som följer 

olika kursplaner?   

6. Vilken möjlighet ger kursplanerna?   

7. Ser du några utmaningar/dilemman med att bedriva inkluderande undervisning 

där eleverna blir både pedagogiskt och socialt delaktiga i klassen? 

8. Vilka möjligheter finns för att kunna bedriva inkluderande undervisning i er klass 

när de följer olika kursplaner? Kan eleverna bli både pedagogiskt och socialt 

delaktiga i klassen? 

9. Vilket stöd får ni från huvudman, rektorer, externa stödpersoner?  

10. Behov av kompetensutveckling?  

11. Hur sker bedömningen av elevernas kunskap?  

12. Finns det rutiner för att underlätta kunskapsbedömning om flera personer är 

inblandade i arbetet med eleven? 

13. Används skolverkets stödmaterial för integrerade elever? Annat? 


