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Titel: Skolpersonals syn på inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning i 

olika skolformer 

År: 2018 Antal sidor: 44 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka hur några yrkesroller inom 

förskola, grundskola och särskola såg på inkludering av barn och elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet. Förskolan ska bereda plats för alla barn, sedan 

erbjuds grundskolan eller särskolan som två parallella skolformer. Placering i särskola ska ske 

efter utredning. Studien hade fokus på att se på uppfattningar om inkludering – 

förutsättningar, hinder och möjligheter ur ett sociokulturellt perspektiv. Femton 

halvstrukturerade intervjuer genomfördes med personal i förskolor och skolor och data 

analyserades med stöd av systemteori. Resultatet visade skillnaden i synen på att inkludera 

barn och elever i ordinarie grupper och kunde relateras till om personalen var verksam inom 

förskola eller skola och inte specifikt vilken yrkesroll de hade. Informanterna angav olika 

förutsättningar, hinder och möjligheter för inkludering som kunde föras till faktorer som var 

både individuella och strukturella. De pekade på komplexiteten i uppdraget och faktorer i 

skolsystem från individ-, grupp-, skol- och till en politisk nivå. Alla yrkesroller förespråkade 

ett relationellt förhållningssätt. De uttryckte att de såg möjligheter för inkludering i det sociala 

samspelet mellan barnen samt vuxna och barn. Hinder som kunde stå i vägen för att realisera 

detta var en känsla av att inte räcka till, sakna teoretisk kunskap, handledning och svårigheter 

att anpassa undervisning främst för äldre elever. En tydlig skillnad mellan personalens 

uppfattningar i förskola och skola framkom. I skolan angavs att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning bara kunde inkluderas i vissa ämnen, i förskolan hade personalen en mer 

självklar inställning till en mer heltäckande inkludering av dessa barn  och möjligheter till 

deltagande i aktiviteter.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nyckelord: förskola, grundskola och särskola, förutsättningar och hinder, inkludering, 

intellektuell funktionsnedsättning, systemteori, yrkesroll 
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1. Inledning 

Inkludering är ett begrepp som diskuteras mycket i Sverige inom både skolans värld, i 

dagspress samt i svensk och internationell forskning. Vad står begreppet för, vem är det som 

ska inkluderas och varför? Det här vill vi i studien se närmare på. 

Under våra studier till att bli speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning har många 

tankar väckts kring inkludering och det arbete som pågår att inkludera barn med intellektuell 

funktionsnedsättning i ”vanliga” grupper i förskola och skola. Synen på dessa barn har 

historiskt sett olika ut och gått från en diskurs att dessa barn setts som obildbara till att de idag 

ska klara ordinarie verksamhet i förskola och skola. Barn med intellektuell 

funktionsnedsättning ska inkluderas i gemenskapen i förskolan tillsammans med alla andra 

barn, det vill säga ”normalbegåvade”. Barnen ska tas emot och ges möjlighet att lära och 

utvecklas och de ska ingå som en naturlig del av verksamheten. Så har det sett ut i svenska 

förskolor i decennier, det här är alltså inget nytt. I grundskolan är det inte och har inte varit 

lika vanligt att barn med intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i ordinarie verksamhet. 

Det beror på att här har funnits en alternativ skolform skapad för att ta emot barn med den 

diagnosen. Särskolan är en egen skolform med egen läroplan som erbjuds för den här 

elevgruppen. Särskolan har inrättats med personal med större kunskap och bättre resurser att 

ta emot barn i behov av särskilt stöd för att ordna skola och omsorg för den här elevgruppen. 

Då uppdraget och förutsättningarna för de olika verksamheterna förskola, grundskola och 

särskola ser olika ut kan man fråga sig hur personalen i förskola/skola tänker kring att ta emot 

barn med utvecklingsstörning i sina klasser/grupper? Hur tänker man kring sin kompetens att 

möta barn med intellektuell funktionsnedsättning? Forskning visar att många lärare är positiva 

till inkluderingsidén men samtidigt osäkra på hur man kan undervisa alla barn 

(skolverket.se/skolutveckling). 

Studien avser att undersöka hur några förskollärare, lärare och barnskötare ser på inkludering 

av barn med intellektuell funktionsnedsättning i ordinarie grupper. Fokus i studien har legat 

på att belysa möjligheter och hinder utifrån att hantera ett inkluderingsuppdrag vilket vi ska 

återkomma till och klargöra i ett kommande avsnitt. I arbetet kommer begreppen 

utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning användas synonymt då det växlas 

mellan begreppen både i litteraturen och hos deltagarna i de intervjuer som genomförts i 

denna studie. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras relevanta begrepp, historisk tillbakablick på förskola, särskola och 

intellektuell funktionsnedsättning. Svenska styrdokument, lagstiftning, internationella 

deklarationer och överenskommelser belyses i korthet. Tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter för den här studien redovisas. 

2.1 Begreppet inkludering 

Begreppet inkludering har debatterats mycket i forskning och dagspress de senaste åren och 

det finns ingen entydig definition på vad inkludering exakt står för. Dock har flera forskare 

försökt sig på en förklaring. Begreppet handlar om att i ett pedagogiskt sammanhang få 

tillhöra en gemenskap, att personliga olikheter kan ses som tillgångar, att det finns en tillit till 

varandra och att man strävar mot gemensamma mål (Nilholm & Göransson, 2014). I det här 

fallet att individen räknas som en fullvärdig medlem i en grupp med egna resurser som kan 

tillföras gruppen och påverka utbytet i gruppen. Det står i kontrast till individperspektivet 

vilket handlar om att lägga elevens svårigheter hos individen själv som skolproblem där 

eleven snarare ses ta resurser än tillföra resurser i en grupp (Ahlberg, 2013). Ett annat centralt 

begrepp kring ordet inkludering är likvärdighet, vilket innebär att inta ett samhällsperspektiv i 

synen på inkludering. Det är samhällets och skolans ansvar att se till att alla elever passar in 

oavsett vilket stöd de är i behov av (Ahlberg, 2013; Haug, 1998). Att få en likvärdig 

utbildning är en rättighet (Skollagen 2010:800) och innebär att verksamheten ska anpassas till 

allas förmågor och svara upp på individens behov. Förskolan och skolan ska göra 

anpassningar för att kunna erbjuda delad gemenskap i samvaro med andra barn och vuxna. 

Enligt Nilholm och Göransson (2014) finns en form av gemenskapsorienterad definition som 

enligt forskarna är förankrad hos dem som förespråkar inkludering.  

Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras 

individuella egenskaper och att inga segregerade lösningar skapas för olika kategorier av 

elever (s.33). 

Forskarna nämner även en individorienterad definition av begreppet där måttet av inkludering 

utgår från hur det enbart ser ut för en enskild elev i form av trivsel, måluppfyllelse och sociala 

relationer. Den kan ses som en ren social inkludering där inte det pedagogiska ligger i fokus. 

Nilholm och Göransson (2014) uppmärksammar också läsaren på att ordet inkludering kan 

användas i en renodlad placeringsorienterad definition där man menar att elever i behov av 
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någon form av stöd rent rumsligt är i klassrummet. För att sammanfatta kriterierna för en 

inkluderande undervisning bör några aspekter finnas som en grund att stå på. Skolan ska 

arbeta för att olikhet ses som en tillgång, eleverna ska känna sig både socialt delaktiga och 

delaktiga i sitt tillägnande av kunskap och skolsystemet ska vara gemensamt utan särskiljande 

av elever (ibid). 

2.2 Intellektuell funktionsnedsättning 

En intellektuell funktionsnedsättning kan definieras på olika sätt beroende på vilket 

perspektiv man utgår ifrån (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Gemensamt för dessa definitioner 

är att personen har svårigheter med att ta in och tolka information, inhämta kunskap och 

använda den. Områden som den sociala kompetensen eller att kunna anpassa sig till olika 

krav i vardagen lyfts fram förutom den intelligenskvot som är uppmätt (IQ under 70) och att 

nedsättningen har inträffat före 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011). De två vanligaste 

systemen för kvalificering av intellektuell funktionsnedsättning är ICD-10 som är utvecklad 

av WHO - Världshälsoorganisationen och DSM-5 som är utvecklad av American Psychiatric 

Association. För att underlätta finns idag en konverteringsmodell, som Socialstyrelsen 

tillhandahåller, mellan de två diagnosmodellerna. Gemensamt för de båda är att de har fyra 

nivåer; lindrig, måttlig, svår och djup, som i det här sammanhanget kan kopplas till graden av 

intellektuell funktionsnedsättning (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Utredningen består av fyra 

olika delar; psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk och genomförs av olika 

professioner. 

2.3 Inkludering i styrdokument, lagstiftning, internationella deklarationer 

och överenskommelser 

Trots att begreppet inkludering är mycket aktuellt både i Sverige och utomlands nämns inte 

ordet i våra svenska styrdokument. Begreppet inkludering finns med i FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008). Där står det om rätten till 

inkluderande utbildning av kvalité, rättigheten till ett livslångt lärande utan inskränkning av 

rättigheter eller diskriminering. Salamancadeklarationen (2006) som antogs redan 1994 är en 

överenskommelse mellan ett stort antal länder som innebär att elever i behov av särskilt stöd 

ska få sin skolgång gemensamt med andra elever i en hemtam omgivning. Man menar att en 

inkluderande skolgång är ett effektivt sätt att bygga upp en sammanhållning och kamratanda 

mellan elever i behov av särskilt stöd och deras kompisar. 
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2.4 Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - kort historik 

Förskolan präglas av ett inkluderande synsätt som formats av historien (Palla, 2011) och då 

verksamheten i förskolan kan sägas skilja sig från grundskolan när det gäller 

specialpedagogik och särskiljande av barn, kommer här en kort historik kring förskolans och 

därefter särskolans framväxt. 

Under efterkrigstiden influerades förskolans pedagogik främst av amerikansk 

utvecklingspsykologi och man började tänka kring förskoleåldern som en viktig period i 

människans liv (Lutz 2016). I en SOU-utredning från 1951 (SOU 1951:15) kan man läsa att: 

Förskoleåldern är i realiteten människoblivandets och personlighetsbildningens gyllene 

ålder. Under ingen period äro heller utvecklingsriskerna större. Men under ingen annan 

period äro möjligheterna större till verkligt resultatrika ingripanden, medicinskt och 

pedagogiskt, för att rätta till en snedvriden utveckling, stimulera en försenad utveckling 

eller socialt anpassa individen till sin omgivning (s.73). 

Lutz (2016) menar att här börjar förskolan ses som en plats där man kan kompensera för 

brister i hemmet. 

På 1950- och 1960-talen var det vanligt att barn med utvecklingsstörning gick i särskolans 

egna förskolor, som vid den här tiden drevs av Landstingen. Detta förutsatte att det fanns 

tillräckligt många barn i passande ålder som hade utvecklingsstörning. Om så inte var fallet 

sökte Landstingen integrerade lösningar inom den vanliga kommunala förskolan. 

I barnstugeutredningen (BU) som påbörjades 1968 (SOU 1972:26,27) introducerades 

begreppet barn i behov av särskilt stöd och det framgår att barn med särskilda behov skulle ha 

förtur till förskolan då man fortsatt ansåg att förskolans inkluderande målsättning kunde 

kompensera eller komplettera hemmet (Lutz, 2016; SOU 1972:26, 27; Palla, 2011). Under 

1980-talet byggdes förskolan ut i snabb takt och förturprincipen för barn i behov av särskilt 

stöd hade spelat ut sin roll. 

1985 kom ett riksdagsbeslut på att en “förskola för alla” skulle vara helt implementerad 1991. 

1993 kom förskolans styrdokument “Pedagogiskt program för förskolan” (Socialstyrelsen, 

1993) som gällde fram till läroplanens införande 1998. Där kan man läsa om barn i behov av 

särskilt stöds lagliga rätt till förskolan och återigen om förskolans kompensatoriska uppdrag 

och stöd till hemmet. Man kategoriserar också, precis som man gjort tidigare i historien, vilka 

grupper det handlar om (exempelvis barn med psykisk utvecklingsstörning, rörelsehinder etc.) 
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samtidigt som man framhåller att dessa barn inte ska ses som en avgränsad grupp 

(Socialstyrelsen, 1993). I dagens läroplan (lpfö 98/16) är inkluderingsperspektivet tydligt 

genom formuleringen att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som är i 

behov av särskilt stöd och stimulans ska få det utformat efter hänsyn till de egna behoven och 

förutsättningarna (Skolverket, 2016). Idag går majoriteten av dessa barn  i vanliga förskolor 

och det finns enligt skollagen ingen alternativ utbildning för dessa förskolebarn (Lundqvist, 

Allodi Westling & Siljehag, 2015). 

Inför starten i grundskolan särskiljs dock barn, om de ska börja i grundskolan eller slussas till 

särskolan (Lutz, 2016). Man kan alltså i historien se en skiftning i synen på var yngre barn 

med utvecklingsstörning skulle placeras. Hur kommer det sig då att den tanken inte följt med 

in i grundskolan? Låt oss se närmare på särskolan och hur den vuxit fram. 

2.5 Särskolans uppkomst och framväxt 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till att få sin skolgång i särskolan. 

Den typen av skolform har vuxit fram ur olika traditioner och epoker och som förespråkat 

skilda synsätt på det som upplevts som annorlunda eller avvikande (Ineland, Molin & Sauer, 

2013). 

Man insåg tidigt i Skandinavien att utbildning var nyckeln till välstånd och social trygghet 

och den obligatoriska skolan var från början av 1800-talet ett uttryck för detta (Egelund, Haug 

& Persson, 2006). När det gällde barn med särskilda behov som, på olika sätt hade svårt med 

inlärningen, var man i Skandinavien tidig med utvecklingen av speciella institutioner och 

utbildningsalternativ och man kom att stå som modell för många andra länder. Den första 

institutionen för förståndshandikappade grundades i Danmark 1855, och i Sverige och Norge 

cirka tjugo år senare (ibid). 

År 1866 grundade Emanuella Carlbeck den första “idiotskolan” i Sverige och fler 

“uppfostringsanstalter” och “idiotskolor” började växa fram. Den första lagen om 

undervisning för sinnesslöa infördes år 1944 (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Genom 

historien har det funnits olika typer av specialklasser, som särskoleklass, hjälpklass och 

observationsklass. Inom specialpedagogiken fanns det både en strävan efter att hjälpa dem 

som var avvikande och en strävan efter att homogenisera elevgrupperna (SOU 2003:35). Det 

huvudsakliga synsättet var att det var den avvikande individen som skulle anpassas till det 
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rådande skolsystemet, det vill säga till miljön runt omkring barnet/eleven, inte tvärtom 

(Rosenqvist & Tideman 2000; Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

1967 fick särskolan sin utformning som särskild skolform med två inriktningar för elever i 

grundskoleåldrarna, grundsärskolan och träningsskolan. Allt sedan särskolans etablering har 

debatten om huruvida det är förenligt med intentionerna om en skola för alla att ha en separat 

skolgång för barn och unga med utvecklingsstörning, av och till varit intensiv. I argumenten 

för bevarande av särskolan som särskild skolform har de små elevgrupperna, den höga 

personaltätheten samt lärarnas kvalificerade kompetens lyfts fram som gynnsam för att barn 

med utvecklingsstörning ska få en så god utbildning och omsorg som deras förutsättningar ger 

möjlighet till. Rosenqvist (2001) menar att de senaste åren har integreringen minskat och att 

ett skäl till detta kan vara att det ökade behovet av diagnostisering för att få tillgång till extra 

resurser medfört en ökad inskrivning av elever i särskolan. 

Särskolan började kommunaliseras år 1988 och år 1996 var detta fullt ut genomfört i hela 

Sverige. Grundtanken med detta var tanken om en skola för alla och att grundskola och 

särskola skulle närma sig varandra (SOU 1991:30). 

2.6 Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka hur några barnskötare, förskollärare, och lärare i 

Sverige ser på inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskola, 

grundskola och särskola idag. 

De frågeställningar studien belyst är: 

● Hur ser olika yrkesroller på inkludering av barn och elever med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

● Vad ser de som möjligheter eller som problematiskt i inkluderingen? 

● Finns det skillnader i inställningen hos olika yrkesroller inom förskola, grundskola 

och särskola när det gäller synen på och arbetet med inkludering av barn med 

intellektuell funktionsnedsättning? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de två teoretiska utgångspunkterna studien utgår ifrån. Dels ett 

sociokulturellt perspektiv där samspelet och lärandet mellan individer är i fokus, och dels ur 

ett systemteoretiskt perspektiv där man kan se på inkludering, dess fördelar och nackdelar, på 

olika nivåer som individ, grupp och organisation. Man kan på så sätt se att många faktorer 

kan påverka barn och elevers utveckling och lärande både i relation till gruppen men även 

mellan grupp och organisation. 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

De teoretiska utgångspunkterna som studien utgår ifrån vilar på tron att lärande sker i samspel 

med andra och att grunden för den kognitiva utvecklingen är möjligheten till ett socialt 

samspel. Forskning visar att det snarare är samspelet som är det centrala i utvecklingen än 

mogenheten hos barn och unga. Ett kommunikativt samspel mellan individer och ett 

successivt utökande och breddande av detta bidrar till erfarenheter och kunskap. Den 

forskningen bygger på Vygotskijs teorier från 30-talet om att lärande och utveckling är två 

parallella processer som är beroende av varandra och som flätas samman där utveckling hos 

individen sker på olika plan samtidigt och i samspel med miljön (Vygotskij, 1934). Den teorin 

har utmanat Piagets teorier och hans syn på lärande som utgår från att lärande sker genom 

olika utvecklingsstadier som bygger på varandra (Håkansson & Sundberg, 2012). Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att fokus ligger på samspelet mellan individen 

och gruppen. Man kan säga att genom att interagera med andra individer omkring oss i olika 

gemensamma verksamheter, kan vi utveckla och erhålla kunskap på ett sätt som annars inte är 

möjlig. En grundpelare i ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation. Vi utvecklas genom 

den och gör gemensamma erfarenheter och tolkningar av omvärlden (Säljö, 2010). I en 

lärandesituation kan elever under exempelvis ett grupparbete lösa problem genom att 

samarbeta, delta i samma tankebanor, bidra, lyssna och komplettera varandra. De skapar en 

intersubjektivitet mellan sig - en gemensam förståelse och kan på det sättet använda den 

nyvunna kunskapen på egen hand (ibid). I förskolan lyfts ofta leken fram som ett sätt att lära. 

Barn lär och utvecklas i samspel med andra. I lekens samspel utvecklas bland annat förmågan 

till kommunikation, jag-uppfattning, begreppsbildning och lärande. För barn med 

funktionshinder ses leken som extra värdefull då den samtidigt tränar förmågor (motoriska, 

perceptuella, kognitiva etc.) på ett lustfyllt sätt (Brodin & Lindstrand, 2008). 
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Forskning visar att barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning har stora fördelar 

av att vistas i heterogena grupper. Chansen ökar för socialt samspel med barn och elever som 

har större kompetens att kommunicera och inte har någon intellektuell funktionsnedsättning 

(Luttropp, 2011). Detta kan kopplas samman med Vygotskijs närmaste utvecklingszon. Den 

innebär att zonen mellan det som individen själv kan klara av, alltså den lägsta tröskeln för 

inlärning och det som barnet kan klara av med hjälp av en kompis eller vuxen, alltså den 

högsta tröskeln, är den mest optimala zonen för inlärning. Vi befinner oss alltid i förändring 

och under utveckling och vi har alltid möjlighet att ta till oss nya insikter från vår sociala 

omgivning som vi sedan kan använda som en nyvunnen kunskap (Vygotskij, 1934; Säljö, 

2010). Miljön och vad den erbjuder i form av olika material och anpassade resurser som 

svarar upp på behov har en avgörande betydelse för om barnet utmanas i sitt lärande. 

3.2 Systemteori  

Vår studie utgår från att lärande sker i samspel med omgivningen och att ett kommunikativt 

samspel ligger till grund för den kognitiva utvecklingen. Systemteorin innebär att man ser 

världen i helheter, alltså modeller av världen som har gemensamma egenskaper enligt Öquist 

(2008). Han beskriver systemtänkandet som att det är cirkulärt - eller snarare spiralformat - 

inte linjärt. Språket betonar hur allt hänger ihop i kretslopp och rör sig tillsammans. Det är 

samspelet mellan formen (strukturen) och funktionen som är det intressanta. Det är ett 

komplext uppdrag att skapa pedagogiska förutsättningar i en verksamhet. Många olika 

aspekter påverkar hur inkluderingsuppdraget hanteras. Det handlar om skillnaderna hur en 

verksamhet ska anpassas för att göra det möjligt att pedagogiskt inkludera barn med 

intellektuell funktionsnedsättning i förskolan eller skolan. Systemtänkandet beskrivs som ett 

samband av föremål, som påverkar varandra och tillsammans bildar en helhet (Senge, 1990). 

Fokus ligger på här och nu och det som är intressant är hur strukturen och funktionen hos 

levande system förändras och förnyas i samspel med omgivningen. Inom systemteorin 

betonas vikten av att lyfta blicken, se sig omkring och hålla flera dörrar öppna, att se andra 

alternativ än endast ett enda (Öquist, 2008). 
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4. Tidigare forskning 

Här presenteras ett urval av svensk och internationell forskning kring hur inkludering i 

förskola och skola kan se ut och olika yrkesrollers tankar därom. 

4.1 Forskning kring specialpedagogik i förskolan 

I Sverige går de flesta barn i förskolan idag. Enligt Lutz (2016) går runt 98 % av alla 

kategorier barn i ordinarie grupper till skillnad från förskolor internationellt. Han skriver att 

de flesta andra länder har särlösningar för barn i behov av särskilt stöd. Trots det finns det i 

Sverige inte särskilt mycket forskning kring specialpedagogik i förskolan. De studier som 

gjorts har oftast haft utgångspunkt i psykologiska-pedagogiska frågor och inte särskilt berört 

de företeelser som skapar förutsättningar för det som händer i mötet mellan barnen och 

verksamheten. Under 1990-talet när inkluderingstanken tog form gjordes i stort sett ingen 

forskning alls inom specialpedagogik i förskolan (Lutz, 2016). 

I USA finns det särskilda ”förskoleprogram” för inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

men många av dessa innebär bara inkludering till viss del och man når långt ifrån alla barn 

med behov av särskilt stöd (Odom & Beckman, 2002). Det finns en del forskning i USA kring 

specialpedagogik i motsvarande förskolan. Dock är de flesta studierna inte enbart fokuserade 

på specialpedagogik utan handlar mycket om psykiatri, psykologi och socialt arbete. Många 

arbeten utgår också från en specifik diagnos och handlar om hur man med olika program kan 

arbeta med dessa barn utifrån barnens beteenden. Även i Storbritannien forskas det oftast 

kring barnens beteenden utifrån syftet att skapa verktyg för att upptäcka avvikelser för att 

sedan via pedagogiska program eller särskilda förhållningssätt kompensera barnets 

tillkortakommanden (Lutz, 2016). 

Palla (2015) har i en studie kartlagt och granskat nordisk forskning om specialpedagogik i 

förskolan. Hon fann ett mindre antal studier (31 st.) som berörde ämnet specialpedagogik i 

förskolan. Av dessa studier var det endast ett fåtal som berörde barn med utvecklingsstörning. 

Palla (2015) menar att det specialpedagogiska fältet inom förskola är ett bristområde men 

nämner att det skett en förskjutning från att ha varit ett område där man forskat om insatser på 

individnivå till att forskningsfokus nu är inriktat mot verksamheten på grupp- och 

organisationsnivå. 
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4.2 Barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskola - delaktighet och 

samspel 

I förskolan är delaktighet, interaktion och socialt samspel viktiga bitar för barns utveckling 

och lärande. Det finns en del forskning kring socialt samspel för barn med normal utveckling 

men när det gäller barn med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan är området relativt 

outforskat. Barns behov av samspel, delaktighet och bekräftelse från barn och vuxna i 

omgivningen är densamma oavsett om man har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte 

(Luttropp, 2014). 

Gjermestad (2009) har i Norge, undersökt samspelet som en pedagogisk övning mellan barn 

med grav utvecklingsstörning och de personer som barnen har en nära relation till på 

förskolan. Personalens beskrivning och tolkningar kring samspelet undersöktes också. 

Gjermestad (2009) menar att man måste vidga sin förståelse av lärande mot mer individuella 

känslor och upplevelser och att det sker mycket mer i ett samspel än vad man observerar. 

Efter att personalen tillsammans med forskaren tittat på videoinspelningar med deras 

interaktion med barnen, blev de mer uppmärksamma på sitt samspel, dess brister och gyllene 

ögonblick. 

Luttropps (2011) avhandling syftar till att skapa förståelse för den situation barn med 

intellektuell funktionsnedsättning har i förskolan. Luttropp (2011) ställer sig frågan hur 

samspel och delaktighet ser ut för dessa barn i jämförelse med barn med normal utveckling. 

Genom observationer och videofilmning jämfördes 10 barn med intellektuell 

funktionsnedsättning med 10 barn utan diagnos och relaterades till förskollärarnas uppfattning 

om barnens samspel och delaktighet samt till hur individuella planer/åtgärdsprogram såg ut. 

Luttropp (2011) menar att samspel är ett socialt turtagande där två eller fler personer har 

utbyte av varandra och att i förskolan har personalens agerande och förhållningssätt stor 

betydelse i hur barn utvecklar sin kommunikativa förmåga. Samspelet med andra påverkas av 

både vuxnas agerande, barnets personlighet och funktionsnedsättning i relation till gruppen. 

Studiens resultat visade att barnen med intellektuell funktionsnedsättning var lika engagerade 

i aktiviteter som andra barn, men de var mindre sociala och kommunikativa i aktiviteterna. 

Något som även framkom i Luttropp och Granlunds (2010) studie kring samspel hos tio barn 

med intellektuell funktionsnedsättning i förskolan och i Lillvists (2010) studie där man 

observerat social kompetens hos barn i behov av särskilt stöd. Tal, språk och samspel med 
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andra barn är de vanligaste svårigheterna för förskolebarn med behov av särskilt stöd (Lillvist 

& Granlund, 2010). 

I flera studier har man sett att barn med intellektuella funktionsnedsättningar också oftare är 

nära en vuxen än andra barn. Barnen var också något mindre delaktiga i ostrukturerade 

aktiviteter medan ingen skillnad sågs i strukturerade aktiviteter (Luttropp & Granlund, 2010; 

Luttropp, 2011). Skogman (2004) som studerat funktionshindrade barns lek och aktivitet, 

menar att det som benämns som den fria leken kan innebära att barn med funktionshinder 

hamnar utanför eftersom den leken kräver att barnen själva ska kunna vara aktiva och hänga 

med i lekens svängar. Skogman (2004) menar att det kan vara svårt utan vuxenstöd. Luttropp 

(2011) drar slutsatsen att personalens förhållningssätt och arbete kring samspel och 

delaktighet påverkar graden av social interaktion för barnen med funktionsnedsättningen. 

Eriksson (2007) som forskat kring barns delaktighet i förskolan menar också att vuxna har 

ansvaret för barns delaktighet genom att skapa rätt förutsättningar för detta. 

4.3 Yrkesroller och specialpedagogik 

Ett par studier som berör olika yrkesrollers syn på specialpedagogik och uppdrag i 

förskola/skola finns att nämna, bland andra Lindqvists (2013) sammanläggningsavhandling. 

Hon har i fyra delstudier via frågeformulär och intervjuer undersökt hur olika yrkesgrupper i 

förskola och grundskola, som arbetar med barn i behov av särskilt stöd ser på uppdraget. Det 

övergripande syftet med studien var att öka kunskapen kring de olika yrkesrollernas syn på 

specialpedagogiska insatser, ansvar och behov av stöd i förskolan och grundskolan. 

I analysprocessen fann forskaren det intressant att titta på om det fanns någon skillnad i hur 

de olika yrkesgrupperna såg på särskilda behov, att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

och vilken roll olika yrkesgrupper ska ha i det arbetet. Några slutsatser som dras i studien är 

att det finns både likheter och skillnader bland de olika yrkesrollerna när det gäller arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. De flesta respondenter i alla yrkesgrupper menade att barns 

individuella brister är en vanlig orsak till att barn befinner sig i svårigheter i förskola och 

skola och att en medicinsk diagnos bör vara betydelsefull för att få särskilt stöd. Få ansåg att 

problemen kunde ligga i dåligt fungerande grupper/klasser eller att vissa lärare hade brister. 

Det omvända gällde när specialpedagoger/speciallärare svarade. Fler skillnader fanns när det 

gäller hur arbetet med specialpedagogiken ska utföras, av vem och i relation till 

specialpedagogens uppgifter. Flera yrkesgrupper ansåg att specialpedagogen skulle arbeta 

med individuell specialpedagogisk undervisning och handledning men nästan bara 
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specialpedagoger och till viss del förskolechefer ansåg att de skulle arbeta med 

organisatoriska frågor. Studien visade också att förskollärare var den enda yrkeskategorin 

som ansåg att den egna yrkesrollen skulle ha störst inflytande då det gällde det pedagogiska 

inflytandet i verksamheten. Övriga kategorier ansåg att specialläraren/specialpedagogen 

skulle ha det (Lindqvist, 2011, 2013). 

Holst och Pihlaja (2011) har i sin forskning i Finland gjort en jämförelse kring ”kindergarten 

teachers” (förskollärares, vår översättning) och det man nämner som ”special kindergarten 

teachers” (specialpedagogers, vår översättning) uppfattningar om sin kompetens inom 

specialpedagogik. Lärarna fick göra en självutvärdering kring sin teoretiska och praktiska 

kunskap. Resultatet visade att specialpedagogerna skattade sin kompetens något högre än 

förskollärarna och att lärarna skattade sin praktiska kunskap högre än den teoretiska. 

Kunskapen relaterat till barns utveckling skattades högst. Arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd är komplext och som lärare behöver man en bred kompetens. Det som ansågs svårast för 

båda yrkesgrupperna var barnens särskilda behov som, sensoriska- utvecklings- och psykiska 

svårigheter. I Finland går majoriteten (85%) av barn med särskilda behov (som har ett skrivet 

uttalande från en specialist) i ordinarie verksamhet i förskolan. Det innebär, liksom i Sverige, 

att det är förskollärare som har det pedagogiska huvudansvaret för dessa barns lärande. 

Specialpedagoger finns att tillgå främst i större kommuner. Inkluderingstanken och 

uppfattningarna kring vem som är i behov av specialpedagogik varierar stort inom 

utbildningsväsendet i Finland. Forskarna menar att det gör förskolans verksamhet intressant 

att studera. I Finland är det norm att man gör en ”plan för rehabilitering” för barn i behov av 

särskilt stöd i förskolan. Termen rehabilitering representerar en ”medicinsk modell av 

funktionshinder”, som fokuserar på brister eller defekter hos det enskilda barnet. 

Lagstiftningen säger att barn med särskilda behov i barngrupper måste tas hänsyn till, men 

hur är osäkert (Holst & Pihlaja, 2011). 

4.4 Anledningar till placering i särskola och/eller inkludering i grundskolan 

Elever med rätten till särskola väljer eller placeras av olika orsaker ibland i särskolan och i en 

del fall inkluderade i grundskolan. Orsakerna till vilket val som görs i olika kommuner i 

Sverige är olika. Dels kan det bero på rent praktiska skäl, att särskolan ligger för långt bort, 

speciellt ute på landsbygden och då placeras eleven istället i vanlig klass i grundskolan. Det 

har visat sig att just denna anledning till inkludering, avståndet till särskola, var den absolut 

vanligaste anledningen till att särskoleelever inkluderades i vanliga grundskoleklasser i början 
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av 2000-talet (Wahlström, 2002). Enligt den studien där ordet integrering används, skiljer sig 

organiseringen av integreringen av särskoleelever åt mellan kommuner. Innebörden av 

integrering ifrågasätts då det i vissa fall bara “blir det som det blir” utifrån elevunderlag och 

andra omständigheter. Det fanns bara en orsak till inkludering kopplat till kunskap och 

undervisning, vilken var att elever i en vanlig klass kan ge draghjälp till de inkluderade 

särskoleeleverna. I studiens slutdiskussion tas upp att det finns många argument både för och 

emot att inkludera särskoleelever i vanliga klasser, men där det som överväger som fördelar 

då är kopplat till ett rent praktiskt val. Ingen i den studien nämner att det skulle kunna vara en 

fördel för den övriga elevgruppen att en särskoleelev inkluderas. Ett hinder är lärarnas 

inställning till sin egen kompetens att undervisa särskoleelever och även rektorer påpekar 

bristen på specialpedagogisk kompetens hos lärarna. Lärare i studien menade också att 

inkludering fungerar bättre i de lägre årskurserna än i de högre och några tyckte sig inte ha 

fått tillräckligt med hjälp och stöd i sin undervisning (Wahlström, 2002). Detta kan vara en 

faktor till tveksamheten att undervisa dessa elever i vanliga klasser och att “särskoleelever 

kan därigenom upplevas som en belastning för grundskolan” (s. 69). Trots hinder av olika 

slag för att få en inkludering som fungerar har ändå lärare och rektorer i studien någon form 

av utopi om att en inkluderande undervisning är bra, men att få till det på ett bra sätt i 

verkligheten verkar vara svårare. Wahlström (2002) skriver att det kanske beror på att det 

saknas kunskaper om hur alla elever kan undervisas tillsammans. Olika kvaliteter ställs mot 

varandra vid placering av särskoleelever. Är det en kvalitativ fördel att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning socialiseras med elever med likartade förutsättningar, eller 

är det bättre att de umgås med vanliga elever i vanliga klasser? En annan kvalité kan vara som 

nämnts i början att hem och skola ligger i nära anslutning till varandra. 

4.5 Synen på inkludering - nedslag i olika studier i Sverige och 

internationellt 

I en svensk studie undersöktes PE-lärares (praktisk-estetiska) inställning till inkludering av 

elever med fysiska funktionsnedsättningar. Resultatet visade att de lärare som ingick i studien 

(221 st) överlag hade en mycket positiv inställning till inkludering (Jerlinder, Danermark & 

Gill, 2010). Resultatet visade att de som var allra mest positiva var de som hade tidigare 

erfarenhet av att undervisa elever med funktionsnedsättningar. Även om lärarna i studien hade 

en positiv inställning till inkludering kommenterade de även några förutsättningar för ett 

genomförande av detta i form av stöd från ledningen, utbildning och stöd från sina kollegor. 
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I USA är mer än 60% av alla elever med någon form av handikapp i åldern 6 - 21 år 

inkluderade i vanliga klasser (USDOE, 2016). USA:s utbildningsdepartement har sedan 1995 

årligen släppt rapporter över hur implementering av barn och elever med funktionshinder ser 

ut i det amerikanska skolväsendet. Funktionshindren i de rapporterna omfattar en rad olika 

former av nedsättningar i förmåga, exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, autism, 

hörsel- och synnedsättningar med flera. Man kan fråga sig hur det fungerar i amerikanska 

inkluderande klassrum. En studie gjord i nio olika skolor i USA (Lansing Cameron, 2014) har 

undersökt på vilket sätt “lärare närmar sig den svåra uppgiften att undervisa i ett inkluderande 

klassrum” (s. 2, vår översättning). Lärarna i den studien uttryckte några olika strategier för 

detta som kan sammanfattas att de hade en medveten inställning till att det krävdes ett större 

individuellt fokus och en anpassning av undervisningen. De ansåg också att stor tid läggs vid 

en-till-en interaktion med elever med funktionsnedsättning och att det kräver tålamod. Andra 

ansåg att de fick ändra sitt språk och/eller ta allt lite mer långsamt, medan någon annan tyckte 

det fungerade med små gruppaktiviteter där hon som lärare kunde sitta med den gruppen av 

elever som hade ett större behov av hjälp. Flera i studien slets mellan att hinna ge 

uppmärksamhet till elever med funktionsnedsättning och samtidigt ha fokus på hela gruppen 

och ge dem det stöd de hade behov av. Det fanns i studien även en större grupp lärare som 

inte ansåg sig ha kunskap att undervisa dessa elever och att dessa istället fick undervisning 

med hjälp av elevassistenter. 

Forskning visar att elever med funktionsnedsättningar vinner på att få undervisning 

tillsammans med normalbegåvade elever (Nilholm & Göransson, 2014). I Lansing Camerons 

(2014) studie visade det sig att det skedde en viss förflyttning av ansvaret för undervisningen 

av elever med svårare funktionsnedsättningar från läraren till assistenten. Han ställer sig 

frågan om dessa elever blir segregerade även om de rent fysiskt är inkluderade med andra 

elever. En likhet med rapporten från Sverige är att i Lansing Camerons (2014) studie beskrivs 

att lärare i allmänhet är positiva till inkludering, men att det är svårt att få till det på ett bra 

sätt i verkligheten. Han menar att det krävs utbildning och att lärare reflekterar tillsammans 

kring inkluderande undervisning, vilket är något som även Nilholm och Göransson (2014) 

förespråkar. 

I en jämförande undersökning som gjordes mellan Finland och Tyskland kring lärares 

inställning till inkludering av elever i behov av särskilt stöd kan skillnader ses (Saloviita & 

Schaffus, 2016). Studien omfattade 427 lärare från Finland och 169 lärare från Brandenburg i 

Tyskland. I Tyskland var lärarna (nästan 90% av de tillfrågade i studien) mycket mer benägna 
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att anse att dessa elever skapar merarbete om de skulle få sin undervisning i vanliga klassrum. 

Endast en fjärdedel av de tillfrågade lärarna i Tyskland ansåg att en inkluderande 

undervisning kunde vara till gagn för dessa elever, till skillnad från lärarna i Finland där 

denna siffra motsvarade 54%. Anledningen till dessa skillnader kan enligt Saloviita och 

Schaffus (2016) bero på att Brandenburgs utbildningssystem är organiserat med separata 

specialskolor, till skillnad mot Finland där endast 1% av eleverna går i särskola. Däremot har 

Finland särskilda undervisningsrum för elever i behov av extra stöd, men dessa ligger i den 

vanliga skolan.Två andra länder som har en större utmaning mot inkludering av 

funktionsnedsatta är Bosnien - Hercegovina och Ryssland. 

I Bosnien - Hercegovina som skrivit under Salamancadeklarationen, finns en stor utmaning 

med att arbeta för ett inkluderande förhållningssätt. I en studie gjord av Memisevic och 

Hodzic (2011) undersöktes lärares attityd till att inkludera elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i vanliga klasser. Där går nu, till skillnad från tidigare, allt fler 

funktionsnedsatta barn i skola. Orsaken till ökningen beror enligt studien på att föräldrar har 

blivit mer medvetna om sina funktionsnedsatta barns rättigheter och att skolan numera är 

skyldig att tillgodose alla barns olika behov. Studien omfattade 194 lärare och resultatet 

visade att majoriteten av lärarna hade en positiv inställning till inkludering, men att de 

samtidigt känner sig otillräckliga och oroade över att eventuellt bli beskyllda för att inte klara 

av att undervisa dessa elever. Resultatet visade också att lärarna ansåg att det nog skulle gå 

lättare om de hade mindre antal elever i klasserna, mer resurser samt utbildning i att undervisa 

denna grupp av elever. Ett annat land med stora utmaningar inom området är Ryssland. 

I Ryssland fanns år 2008 13 miljoner människor med funktionsnedsättning. Khudorenko, 

(2011) poängterar att 1 av 10 personer på jorden har någon form av fysisk, mental eller 

sensorisk funktionsnedsättning. Den ryska staten har genom lagstiftning och politiska råd 

aktivt arbetat med att ta fram program för hur människor med funktionsnedsättningar ska få 

bättre levnadsvillkor. I praktiken har det dock inte förbättrat de funktionsnedsattas situation 

eftersom lagar och regler kringgås i avsikt att minska kostnaderna. Andra hinder finns också. 

Uppfattningen om att människor med funktionsnedsättningar borde ha samma värde som alla 

andra har ännu inte riktigt allmänt accepterats av ryssarna och landet har i alla fall fram till 

2011 misslyckats med att uppfylla FN:s konvention (2008) om funktionshindrades rättigheter 

(Khudoreno, 2011). En studie som beskriver ett motsatt resultat till studien från Ryssland kan 

ses i en provins i Kanada. 
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I Alberta i Kanada arbetar alla lärare fullt ut med inkluderande undervisning. I Kanada 

förespråkas ett inkluderande arbetssätt och skolor uppmanas att följa rekommendationen. 

Studien (McGhie-Richmond, Irvine, Loreman, Cizman & Lupart, 2013) syftade bland annat 

till att ta reda på lärarnas synpunkter kring inkludering och innefattade 123 lärare på 16 

skolor. Resultatet visade att de allra flesta accepterade och var positiva till en inkluderande 

undervisning där alla elever går tillsammans. En lärare hade beskrivit inkludering i princip 

som en ny norm och någon annan belyste vikten av social interaktion för alla elever och 

vikten av att få umgås med jämnåriga. En annan lärare beskrev den inkluderande 

undervisningen som att lyfta fram olikheterna. Lärare till yngre elever hade en mer positiv 

inställning än de som undervisade äldre elever. Anledningen till denna skillnad kan enligt 

McGhie-Richmond (2013) bero på att de lärare som undervisar yngre elever arbetar mer 

holistiskt och ser till helheten, till skillnad från de som undervisar de äldre. Där är det mer 

fokus på ett ämne i taget och att förmedla ämnesinnehållet och de ansåg även att det till viss 

del är elevernas ansvar att hänga med. 

Något som kan leda till en mer positiv syn hos lärare att vilja arbeta i ett inkluderande 

klassrum med elever som har en intellektuell funktionsnedsättning är att tillägna sig mer 

kunskap kring olika funktionsnedsättningar och vad dessa kan innebära (Campbell, Gilmore 

& Cuskelly, 2009). I studien som de genomförde i Australien ingick 274 lärarstudenter. De 

fick i början av en termin frågor om hur de såg på elever med Downs syndrom och deras 

funktionsnedsättning och hur de såg på att dessa elever skulle kunna inkluderas i vanliga 

klassrum. Som ett exempel kan nämnas att 28% av de tillfrågade i början av terminen ansåg 

att det skulle vara skadligt för eleverna med Downs syndrom att inkluderas och att 31% 

trodde det skulle vara skadligt för de övriga eleverna i klassen. Under terminen fick de 

tillägna sig kunskap kring Downs syndrom och dess olika innebörder. I slutet av terminen 

hade 90% av de tillfrågade en mer positiv inställning och såg fördelarna med inkluderande 

undervisning. 

Däremot visar en annan liknande studie, även den från Australien ett annat resultat (Tait & 

Purdie, 2000). I Australien ändrades lagstiftningen i början av 1990-talet. Det innebar att barn 

med särskilda behov i stor utsträckning nu får sin undervisning i vanliga skolor och det är 

oftast klassläraren som ansvarar för undervisningen. Skickliga lärare och kompetens kring 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar har visat sig vara viktigt för vilken 

inställning man har till ett inkluderande klassrum. För lärare har detta inneburit att man varit 

tvungen att anpassa sig, tillägna sig kunskaper och inta nya roller. I studien hänvisar Tait och 
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Purdie (2000) till äldre studier från 1979 och 1991 där negativa åsikter kring inkludering finns 

och exempel som att lärare är oroliga över kvaliteten på undervisningen, oro över en hög 

arbetsbelastning och oro över att inte kunna räcka till. I deras studie undersöktes drygt 1600 

lärarstudenters syn på elever med intellektuell funktionsnedsättning i inkluderande miljöer. 

De jämförde synen i början av deras utbildning och sedan efter läsårets slutfas. Under året 

fick lärarstudenterna föreläsningar och kunskaper kring människor med olika 

funktionsnedsättningar. Resultatet visade att några positiva förändringar i synen kring detta 

var minimal. Ett rakt motsatt resultat från Campbell, Gilmore och Cuskelly´s (2009) studie. 

Forskarna frågar sig om en längre lärarutbildning och eventuellt möten mellan studenter och 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar under utbildningen skulle kunna förändra 

synen. 

 

 

5. Metod 

Här beskrivs den metod vi har använt, vad som motiverat vårt val av metod, hur 

datainsamlingen har genomförts och hur etiska aspekter hanterats. Vår intention var att i ett 

första steg klargöra vilket fenomen vi ville studera och i ett andra steg vilken metod och 

ansats vi ville använda då det påverkade vårt handlande under datainsamlingsmetoden och 

senare analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2015). 

Då studiens syfte var att ta reda på olika yrkesrollers uppfattningar om inkludering av barn 

med intellektuell funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet valdes halvstrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod. I inledningen av studien diskuterades valet av 

datainsamlingsmetod och främst stod valet mellan fokusgrupper och/eller enskilda intervjuer. 

Valet föll på enskilda intervjuer. Nackdelen med fokusgruppsamtal kan vara att det dels kan 

vara svårt att samla flera personer under samma tidpunkt på en arbetsplats, då det kan vara 

svårt att komma ifrån ordinarie verksamhet. Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar 

grupper på sex - tio personer, vilket troligen blivit en svårighet att få ihop på flera skolor på 

dagtid. Dessutom vill man att de personer som samlas till ett fokusgruppsamtal ska vara helt 

fokuserade på ämnet och inte känna att de egentligen borde befinna sig i verksamheten. 

Risken med fokusgruppsamtal är också att varje individ inte vågar uttala sin åsikt om ämnet i 

fråga, då kollegor befinner sig i samma rum. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det 

samtalsledarens uppgift att säkerställa ett tillåtande samtalsklimat, vilket också kan vara 

problematiskt då samtalsledaren inte alltid är bekant med de inblandade. En fördel med 
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fokusgruppsamtal är emellertid att man kan få en stor mängd synpunkter och tankar från flera 

personer vid samma tillfälle. Det finns också möjlighet att nya tankar dyker upp när man är 

flera som samtalar med varandra. Att denna studies val av datainsamlingsmetod inte föll på 

fokusgruppsamtal berodde främst på tillgängligheten, det vill säga att vi enligt erfarenheter 

såg svårigheten att få till grupper av personer att träffas vid samma tidpunkt. Valet för vår 

studie kom därmed att omfatta kvalitativa intervjuer med enskilda personer där vi såg oss ha 

en ökad möjlighet att tillmötesgå respondenternas önskemål om tid och plats för intervjuerna. 

Mer om detta kommer i avsnittet om datainsamling. 

5.1 Forskningsansats 

Studien har en kvalitativ forskningsansats. Studien innefattade relativt få respondenter vilket 

ledde till att en allmän generalisering av resultatet inte kunde förväntas. Genom att studien 

hade en kvalitativ forskningsansats fanns möjligheten att få fram olika uppfattningar och 

synpunkter och förstå respondenternas tankar kring inkludering av barn och elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Kvalitativa studier genererar ofta stora mängder data att 

analysera (Denscombe, 2016), men i denna småskaliga studie blev det insamlade materialet 

överblickbart och möjligt att grundligt analysera. Den kritik som finns mot kvalitativa studier 

grundar sig i att man inte kan återge verkligheten som den faktiskt är. Detta eftersom 

forskaren själv påverkar resultatet. Dock behöver forskarens påverkan i sig inte betyda att 

kvalitén på studien blir sämre då en styrka med den kvalitativa forskningsansatsen är att man 

får ny kunskap och förståelse genom andra människors tankar och erfarenheter (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

5.2 Metodansats 

Den här studiens metodansats inspirerades av fenomenografin. Anledningen till detta val 

grundar sig på att metodansatsen förespråkas då man ska analysera data utifrån exempelvis 

intervjuer. Den är också att föredra eftersom vi skulle skildra och redogöra människors åsikter 

om ett fenomen, i detta fall respondenternas tankar om inkludering av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Dahlgren & Johansson, 2009).  Ett av syftena med en fenomenografisk 

ansats är bland annat att utforska olika människors syn på sin omvärld och bidra till en ökad 

förståelse för vårt lärande. Metodansatsen lämpade sig väl för studiens metodval av 

halvstrukturerade intervjuer där möjligheten fanns att genom att ha ett fenomenografiskt 
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förhållningssätt försöka sig på en förståelse för inställningarna kring inkludering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuer som datainsamlingsmetod passade bra för den här studien eftersom syftet var att 

utforska ett komplext fenomen, i detta fall åsikter och erfarenheter som kunde leda till att vi 

fick en djupare förståelse för respondenternas syn på inkludering av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning (Denscombe, 2016).  En halvstrukturerad intervju som användes i den 

här studien, kan liknas vid ett samtal för att förstå intervjupersonens perspektiv och 

upplevelser. Intervjuerna baserades på en intervjuguide (bilaga 1) och fokuserade på ett givet 

tema och hade ett specifikt syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna form möjliggjorde för 

oss att under samtalets gång exempelvis göra förändringar i ordningsföljden av frågorna eller 

ställa följdfrågor på svar för att få en djupare och bredare förståelse för det som respondenten 

berättade. Det är av stor betydelse att den som intervjuar får ett så brett och innehållsrikt svar 

som möjligt. Tekniken för det benämns som probing där intervjuaren hela tiden ställer 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi var medvetna om att de svar och uppfattningar vi 

fick fram av personerna vi intervjuade gällde endast dem, och hade studien omfattat fler eller 

andra personer finns möjligheten att utfallet utökats med fler eller andra åsikter och tankar. 

5.4 Urval 

De deltagande skolorna valdes ut enligt närhetsprincipen. Där fanns både förskolor och 

grundskolor med tillhörande särskolor. De personer som intervjuades valdes utifrån ett 

målinriktat urval, vilket innebar ett försök till att generera en koppling mellan studiens 

frågeställningar och urvalet av respondenter (Bryman, 2015). I detta fall att de som blev 

intervjuade hade erfarenhet av inkludering och/eller erfarenhet av barn och elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. 

5.5 Genomförande 

Inför datainsamlingen planerades att genomföra fem intervjuer var av oss tre studerande, 

vilket även genomfördes. Totalt intervjuades sex lärare och två barnskötare i grundskolan och 

särskolan, och inom förskolan intervjuades fyra barnskötare och tre förskollärare. Ett 

missivbrev (bilaga 2) skickades ut i god tid till alla informanter. I det brevet beskrevs studiens 

syfte och de etiska övervägandena togs upp. Under intervjuerna utgick vi ifrån en 
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halvstrukturerad intervjuguide, där möjlighet fanns att ställa följdfrågor. Alla intervjuer 

spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades de av var och en av oss. Dessa 

inspelade intervjuer och transkriberingar låg sedan till grund för analysarbetet. Vi valde att 

färgmarkera citaten från transkriberingarna utifrån olika teman som framkom under 

intervjuerna. Detta gjorde var och en av oss i de intervjuer vi genomfört, efter att ha fört en 

dialog över vilka teman vi kunde dra slutsatser ifrån. Dessa teman låg sedan till grund för det 

gemensamma analysarbetet. 

5.6 Etiska aspekter 

Vår forskning utgick från fyra huvudprinciper som utgör grunden för forskningsetiska koder 

(Denscombe, 2016). De grundläggande etiska frågorna är frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt inblandade i forskningen 

(Bryman, 215). Vetenskapsrådet (2017) menar att det måste finnas en avvägning mellan 

forskningskravet, det vill säga god forskning med ett viktigt syfte och individskyddskravet, att 

de individer som medverkar i forskningen skyddas och inte utsätts för skada och kränkningar 

(https://publikationer.vr.se). Det grundläggande individskyddskravet kan enligt 

Vetenskapsrådet (2011) konkretiseras i följande fyra huvudkrav: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets,- och nyttjandekravet. I vår studie utgick vi från dessa fyra grundkrav. För att 

tillmötesgå informationskravet skickade vi ut ett missivbrev (bilaga 2) där vi presenterade oss 

samt syftet med vår studie. När vi kom på besök försäkrade vi oss om att deltagarna läst 

brevet och att de var införstådda med vad som gällde. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att vi tydligt informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta när som helst om så önskades. Konfidentialitetskravet 

följdes genom att vi garanterade deltagarnas anonymitet och att personer avidentifierades. 

Nyttjandekravet följdes på så sätt att vi informerade deltagarna om att det insamlade 

materialet enbart skulle användas till denna studie och inte för kommersiellt bruk. 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten i en undersökning handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om 

forskningsresultatens tillförlitlighet, ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras 

av andra forskare och vid andra tidpunkter. Det handlar också om huruvida personerna som 

intervjuas kommer att förändra sina svar under en intervju och om de kommer att ge olika 

svar till olika intervjuare. I vår kvalitativa studie valde vi att använda oss av så öppna frågor 
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som möjligt under intervjuerna och att undvika ledande frågor, som Kvale och Brinkmann 

(2014) menar kan påverka intervjuarens svar i olika riktningar. 

Kvale och Brinkmann (2014) poängterar vikten av att validering genomsyrar hela processen i 

studien och att resultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet hela tiden kontrolleras. Vi 

har genomgående under studien gått tillbaka, ifrågasatt och analyserat för att säkerställa att vi 

utgått från vår teoretiska utgångspunkt, vårt syfte och vår frågeställning. Ibland har vi fått 

backa tillbaka och börjat om då vi svävat iväg bort från den röda tråden. 

5.8 Dataanalys 

Det insamlade materialet resulterade i totalt 15 intervjuer som varade 40 - 60 minuter. Till att 

börja med bekantade vi oss med alla insamlade data. Vi läste igenom alla transkriberingarna 

flera gånger vilket var fördelaktigt då förtrogenheten med materialet ökade. I samband med 

detta antecknades sådant som kändes viktigt (Dahlgren & Johansson, 2015). Materialet 

kategoriserades i olika teman vilket gjordes genom att markera svaren i olika färger innan 

dessa skrevs ut. Dessa teman presenteras närmare i resultatet. Därefter klippte vi isär de 

färgmarkerade delarna av de utskrivna intervjuerna. Utifrån kategoriseringen kunde vi 

jämföra, se mönster och upptäcka likheter och skillnader. En överblick av materialet skapades 

och därigenom kunde vi analysera och dra slutsatser. Vi var medvetna om att inte enbart 

fokusera på själva pappersmaterialet som sådant, utan att det faktiskt var riktiga intervjuer 

som genomförts och svaren på de frågor som ställdes, riktades till en specifik lyssnare. Det 

var viktigt att gå ner på djupet i de utskrivna intervjuerna och verkligen söka efter vad som 

berättats och klargöra det (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett av målen med fenomenografin är 

att upptäcka likheter och skillnader bland intervjuerna (Dahlgren & Johansson, 2015). 

 

 

6. Resultat 

I resultatet presenteras svar utifrån kategoriseringar vi gjorde efter att ha analyserat det 

insamlade datamaterialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det systemteoretiska och 

det sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska utgångspunkter syns i läsningen av 

resultaten då dessa perspektiv låg till grund för kategoriseringen av intervjusvaren. 

De teman som presenteras i resultatet utifrån intervjuerna är Olika yrkesgruppers syn på 

inkludering av barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning, Hinder kring 
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inkludering, Möjligheter kring inkludering, Förutsättningar för en lyckad inkludering och 

slutligen redovisas de intervjuades tankar kring Synen på kompetens. Nedan sammanfattas 

resultatet under respektive rubrik enligt ovan beskrivna kategorier. 

6.1 Olika yrkesgruppers syn på inkludering av barn och elever med 

intellektuell funktionsnedsättning 

En relativt stor variation av olika åsikter kunde ses i resultatet, och i studien kunde inte 

generella skillnader mellan olika yrkesgrupper dras. Däremot skillnader mellan olika 

pedagoger och en skillnad mellan personal i förskolan och i skolan, där förskolepersonal 

kunde se fler möjligheter kring inkludering än personal i grundskolan och särskolan. 

Majoriteten av de intervjuade hade ändå en positiv vilja kring att inkludera barn och elever 

med intellektuell funktionsnedsättning, men såg ändå ganska många hinder. Några uttryckte 

vikten av att alla ska få utvecklas och få delta i ett gruppsammanhang och få det sociala med 

kompisar i sin åldersgrupp. 

Jätteviktigt för samhället att se att det finns olika människor och det viktiga är att man 

följer sin åldersgrupp. Inte sin utvecklingsnivå [...] att man följer sina kompisar som följer 

en [...] barn gör ingen skillnad, det är vi vuxna som värderar. Så dom här barnen får så 

jäkla mycket med sig av att ha olikheten i sin grupp (förskollärare förskola). 

En barnskötare på en särskola uttrycker vikten av kompisrelationer och kunna få delta mer i 

gruppaktiviteter på grundskolan eftersom grupperna inne på särskolan inte är så stora. En 

lärare på en annan särskola tycker att inkludering kan vara positivt för att vissa elever kan 

behöva ett “snäpp till för att utvecklas” och man kanske inte alltid kan tillgodose det på 

särskolan. 

En lärare i grundskolan tyckte att alla ska få möjlighet att inkluderas och berättar om ett 

önskat ökat samarbete mellan grundskolan och särskolan: 

De kan ju prova så är man med på det man kan. Bildlektionerna skulle man ju kunna 

samarbeta och vi har stjärntid på fredagar då skulle dom kunna vara med. Det är en tid då 

man gör något som man är bra på, exempelvis måla på staffli, programmera, spela 

mattespel, den tiden skulle man kunna ha gemensamt (lärare grundskola). 

En förskollärare tror att: 
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Förskolan rent generellt är mer inkluderande än vad skolsystemet är. Här omsluter vi ändå 

alla och jobbar utifrån det bästa vi kan för det finns inget annat alternativ (förskollärare 

förskola). 

Det framkom även negativa tankar kring inkludering. Två pedagoger som arbetar inom 

förskolan och en lärare på en särskola uttalade ganska stort motstånd kring att inkludera barn 

med intellektuell funktionsnedsättning i vanliga grupper. Anledningar till detta uttrycktes på 

olika sätt. Men generellt ansåg de att barnen inte får det som de behöver om de är i vanliga 

grupper. Personalen kan inte tillgodose deras behov och det blir alldeles för många intryck 

och för stojigt. En barnskötare beskriver på följande sätt: 

Jag vet ju att det finns ju de förskolor som har ett barn som bara ligger där, som är svårt 

funktionshindrat, de barnen tycker jag inte ska vara där. Det är synd om alla parter [...] 

det ska gå i ett långsammare tempo för de har ju inte samma speed i hjärnan som vi har 

[...] dom lär sig inte mer av att gå med standardbarn (barnskötare förskola). 

En annan pedagog beskriver hur de på särskolan tagit emot elever som under flera år 

har varit inkluderade i vanliga klasser. 

Dom eleverna har vi ju tyvärr väldigt dåliga erfarenheter av. De [eleverna] har en väldigt 

negativ syn på skolan [...] dom kommer hit och har väldigt lågt självförtroende [...] ja där 

ser vi stor skillnad på de barn som går hela sin skoltid hos oss istället för att inkluderas på 

grundskolan så (lärare särskola) 

En pedagog på en förskola berättar att hon inte anser att barnen får det de behöver i 

vanliga grupper eftersom det blir för många intryck. 

Det blir, alltså dom bombarderas ju med intryck hela tiden och kan inte sortera och sålla 

och dom blir väldigt trötta och blir man trött så kan man inte tillgodogöra sig det som 

dom skulle kunna lära sig i en mindre grupp. Så dom kan ju inte utvecklas optimalt tycker 

jag och bli sitt bästa jag (förskollärare förskola) 

Andra argument som också kom fram hade med kompisskapet att göra. På en särskola hade 

de haft elever som inkluderades på vissa lektioner på grundskolan, men enligt läraren ville 

eleverna inte längre göra det eftersom de hade sin kompisgrupp inne på särskolan och ville 

inte gå ifrån dem, för då skulle de känna sig ensamma. 

En lärare i grundskolan uttryckte att det här med inkludering har gått alldeles för långt och 

tolkar begreppet inkludering som att alla ska in i vanliga klasser. Hon lyfte fram att det är fel 

att alla ska in i samma klass och menar att man inte kan hårdra det. 



 

24 

6.2 Möjligheter kring inkludering 

De möjligheter kring inkludering som framkom i intervjuerna handlade till stor del om att 

man såg fördelar i anknytning till det sociala samspelet. Både i förskolan och i skolan kunde 

man poängtera flera olika möjligheter, men en tydlig skillnad fanns dem emellan. Personal 

som arbetar inom förskolan var överlag mer positiva till att inkludera barn med intellektuell 

funktionsnedsättning på heltid i verksamheten, även om undantag fanns, än personal inom 

skolan. I skolan var grundtanken att möjligheten fanns att elever kan inkluderas där det är 

möjligt och då i vissa ämnen. Området som ändå dominerade hos personal i både förskola och 

grund- och särskola i tankarna om möjligheten till att inkludera barn med intellektuell 

funktionsnedsättning var att de främst kunde se möjligheter med inkludering kring det sociala 

samspelet, att barn ser och lär av varandra. 

6.2.1 Sociokulturellt lärande 

Flertalet av de intervjuade har nämnt att just det sociala och att barn lär av varandra kan vara 

en möjlighet för de barn och elever som inkluderas, men även för de övriga i gruppen eller 

klassen. Flera kommenterade att de övriga i gruppen får möjlighet att se att alla faktiskt är 

olika och har olika förutsättningar, och att de barn som inkluderas kan se och lära av de andra. 

Förskollärare och barnskötare från förskolor som intervjuades berättade om detta som en 

möjlighet i den dagliga leken 

Bara det att prata med varandra, att titta på när nån annan gör, att sitta mittemot varandra 

och samspela, att bygga tillsammans, att turas om (förskollärare förskola). 

Dom kanske ser hur man ska göra i vissa situationer, när man leker, hur man bygger 

(barnskötare förskola). 

Om man säger möjligheter så är det ju att det finns mycket förebilder och alltid nån som 

är snäppet över intellektuellt, och att det finns alltid barn runt i kring sig som 

kan…jaa…visa, hjälpa till och leda (barnskötare förskola). 

Förskollärare och en barnskötare inom förskolan berättade om möjligheterna för ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning som var helt inkluderat i barngruppen. 

Det har varit accepterat och därför tror jag inte att det har någon betydelse för det barnet 

om det har något funktionshinder utan det är snarare tvärtom att barn lär av varandra och 

att de ser att det här barnet tycker om böcker, “här varsågod du får en bok” och så sitter 

man tillsammans och tittar i boken. Det är för mig att inkludera (förskollärare förskola). 
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Att alla är med på lika villkor [...] utgå från allas proximala zon (förskollärare förskola). 

De borde väl kunna göra och vara med i alla ämnen eller aktiviteter på förskolan [...] vi 

försöker anpassa så alla kan vara med (barnskötare förskola). 

Det framkom även hos några av förskollärarna att just möjligheten till att lära sig att ta 

hänsyn och visa empati för varandra kunde vara positivt, då framför allt hos de övriga i 

gruppen. Liknande tankar fanns även bland några som arbetade inom särskolan. En 

barnskötare och en lärare uttryckte vikten av att elever på särskolan och elever i vanliga 

grupper kan få möjlighet att träffas och kan ha utbyte av varandra. Barnskötaren 

berättade om egna erfarenheter kring att elever i en lågstadieklass visade på en ökad 

empatisk förmåga till en elev som under vissa lektioner inkluderades från särskolan. 

Barnskötaren poängterade att man ska börja inkludera där det är möjligt redan vid 

skolstarten i årskurs 1 och att alla faktiskt kan lära sig något av varandra och då både 

socialt och kunskapsmässigt. 

De lärare som intervjuades som arbetade inom den vanliga grundskolan betonade att om 

elever ska inkluderas så är det just det sociala samspelet som i så fall kunde ses som 

möjlighet. Exempel på det kunde ses när de fick frågan om vilka möjligheter de kunde 

se kring inkludering och där flera lärare inom skolan kommenterade just det sociala. 

Jag tänker att det kan ju ge eleven lite mer socialt liksom bland vanliga barn (lärare 

särskola). 

Som nämnts i inledningen beskrev några lärare att en möjlighet kan vara att inkludera i vissa 

ämnen, just där man anser att eleven klarar av det. De flesta ansåg att man måste utgå från vad 

varje individ klarar av och därav möjligheten att delvis inkludera i grundskolan och flera 

ansåg att särskolan är bra för dessa elever. 

De praktiskt estetiska lärarna har inte klassansvar på samma sätt och inte samma 

prestation så där är det lättare, vi har haft elever som inkluderats på hemkunskap och bild 

och där har det oftast fungerat bättre (lärare grundskola). 

För att kortfattat sammanfatta de skillnader som sågs kring möjligheter med inkludering 

mellan olika yrkesroller i studien, kan man säga att de flesta, dock inte alla, som arbetade i 

förskolan mer såg en självklarhet att alla inkluderas i alla aktiviteter och att de såg att barnen 

lär av varandra. Bland grundskolans och särskolans personal ansåg de flesta att eleverna har 

möjlighet att inkluderas i vissa ämnen under skolveckan som de klarar av, och har då chansen 

att få en skjuts i det sociala samspelet. 
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6.3 Hinder kring inkludering 

De hinder kring inkludering som kom fram i intervjuerna berörde olika områden. Det område 

som flest hade åsikter kring var att det fanns en känsla hos personalen att inte räcka till. Det 

som framkom i studien var att just det ofta kan kopplas ihop med resurser i förskola och skola 

och ett par av dessa tankar redovisas här nedan, men sedan redovisas detta område mer 

noggrant under rubriken Förutsättningar för lyckad inkludering. Andra områden som ansågs 

som hinder var att inkludering kan vara utpekande för eleven. Det fanns även en grupp med 

åsikter kring att det är svårt som lärare att undervisa inkluderade elever och att man såg 

hinder i miljön. Dessa fyra områden delas upp nedan i underrubriker. 

6.3.1 Känslor av att inte räcka till för alla 

Känslor av att känna att man inte räcker till, eller en oro över att man inte kommer att kunna 

räcka till, framkommer hos majoriteten av de intervjuade. Dessa tankar presenteras mer under 

rubriken Förutsättningar för inkludering, men ett par tankar kring detta nämns här. En 

barnskötare på en förskola berättade att en avdelning fick stänga för några år sedan. Där 

kunde några barn i stort behov av stöd få gå med hög personaltäthet. Hon berättar: 

Det var synd att dom la ner den för dom barnen, för alla kan inte integreras, alla mår inte 

bra av det, för idag är grupperna så stora och vi på min förskola har inte möjlighet att 

möta dessa barns behov (barnskötare förskola). 

En förskollärare berättade att det här med inkludering är väldigt individuellt och 

berättar om ett barn som de försökte inkludera i barngruppen: 

[…] och vi upptäckte ju att han höll ju på att kräkas varje gång han skulle gå in därför det 

blev så jobbigt för honom men han kände att han var tvungen att vara där. Han mådde 

inte bra. Det gav honom ingenting. Han blev en udda fågel där (förskollärare förskola). 

6.3.2 Tankar kring utpekande av elever vid inkludering 

En barnskötare inom förskolan trodde att det kan bli jobbigt för ett barn, och refererar 

till ett barn i gruppen, när det blir äldre eftersom barnet inte hänger med varken 

motoriskt eller kunskapsmässigt. Barnskötaren menade att det kommer att bli 

jobbigare när barnet börjar skolan när allt rullar på och ansåg att särskolan är bra för 

att undvika att hamna utanför. 
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En grundskollärare berättade om tidigare erfarenhet om ett försök att inkludera några 

högstadieelever in i vanliga klasser, vilket resulterade i att de tappade elever då de 

inkluderade eleverna inte kände att de hörde dit och deras självförtroende sjönk: 

Vi tappade flera elever när de skulle ut i vanliga klasser, elever som jag vet hade kunnat 

få betyg om de hade fått stanna kvar i de mindre särgrupperna, de hade grejat det, men 

som inte fick chansen [...] socialt kunde vara positivt för vissa men inte för alla, väldigt 

många föll bort, och ja frågan är, nästan hälften av eleverna föll bort, dom kom inte till 

skolan sen. Dom var ju vana att gå i liten grupp tillsammans [...] men ja tyvärr gick ju 

inkluderingen på den skolan då inte alls bra, nästan inte på något plan. Ja förutom för 

några som det nog var bra för på det sociala planet då (lärare grundskola). 

Det framkommer också i några av intervjuerna åsikter kring att det blir mindre och mindre 

accepterat att vara annorlunda desto äldre man blir. Att det i högstadiet är ett annat socialt 

klimat som eleverna ska kunna hantera och att det kan vara svårt om eleven har en 

intellektuell funktionsnedsättning. Men även en barnskötare från förskolan nämnde exempel 

av barn i unga åldrar, där acceptansen i gruppen för ett annorlunda barn var svårt och där 

barnet blev utsatt av den övriga barngruppen. Anledningen till detta var enligt barnskötaren 

att de övriga barnen i gruppen hade svårt att förstå annorlunda beteenden. 

På en särskola berättade en lärare att de fått ta emot elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som tidigare varit helt inkluderade på grundskolan. Ett par av dessa har 

vid mottagandet inte haft något tal, men efter lång tid på särskolan har de börjat prata. Läraren 

menar att tryggheten för dessa elever är otroligt viktigt. 

6.3.3 Svårigheter i undervisningen 

Svårigheter med att undervisa barn eller elever med intellektuell funktionsnedsättning kom 

också fram i intervjuerna på olika sätt. Tre lärare och en barnskötare ansåg att det blir svårare 

att undervisa ju äldre de blir på grund av de olika kursplanerna och att kunskapskraven är så 

olika på högstadiet. En lärare som undervisar i de praktiska-estetiska ämnena på högstadiet 

nämnde att hon möter flera hundra elever varje vecka och sa att det är svårt att hinna få en 

nära kontakt med dessa inkluderade elever. Hon menade att ofta väljs de praktiska ämnena ut 

för de anses lättare för eleven att inkluderas i: 

Och det kan de till viss del vara men det skapar också en utmaning för läraren att hinna 

med som har så många elever varje vecka, att hinna anpassa undervisningen till alla 

(lärare grundskola). 
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Idrott, kan vara ett ämne som man i alla fall på en av särskolorna inkluderar några elever i. 

Enligt en barnskötare ansåg ofta skolan och föräldrarna att det är ett lätt ämne att inkludera i, 

vilket hon inte helt höll med om. Själva aktiviteten på lektionerna är oftast inget hinder, men 

de instruktioner och regler inför aktiviteten som ges av idrottslärare i hallen och som de 

övriga i klassen förstår blixtsnabbt, kan vara ett nog så stort hinder. 

De andra i klassen snappar upp allt sånt på ett kick så då ska man ju i så fall vara 

förberedd som elevassistent vad som kommer att hända, för informationen inför passen 

går oftast väldigt fort och det är ju inte alltid som klassen är helt tysta så det är mycket 

ljud runt omkring och då kan det bli svårt för en elev med utvecklingsstörning [...] man 

har ju försökt ett antal gånger att be lärarna på idrotten att ta instruktionerna sakta och 

lugnt men det är svårt att förstå för dom och dom är ju inte vana (barnskötare grund- och 

särskola). 

En lärare på en grundskola uttrycker också svårigheter kring kunskapskrav och kursplaner när 

det finns elever med intellektuell funktionsnedsättning i den vanliga klassen. 

Ju äldre de blir… Alltså kunskapskraven, de blir svårare och svårare [...] Och när man 

kommer upp i årskurserna, det här är ju en F till 6 skola, och när man kommer upp i 

femman – sexan, då har de här eleverna jättesvårt. Och då känner de, då är det svårt. Det 

är då det blir frustration. De ser ju själva skillnad på sig själva och sina klasskamrater 

som jobbar på och förstår och är med i diskussioner (lärare grundskola). 

En barnskötare på särskolan uttryckte oro för det höga tempot i skolan och svårigheten att 

kunna anpassa undervisningen till ett barn med utvecklingsstörning. Att anpassa 

undervisningen och även svårigheter att undervisa utifrån olika kursplaner kom upp från 

flera lärare. De menade att det skulle krävas mer planering om man hade en elev med 

intellektuell funktionsnedsättning inkluderad. En barnskötare uttryckte en oro kring 

inställningen till inkludering hos lärarkollegor på grundskolan. Hon berättar: 

Ja alltså det har man ju hört från dom att vi vill försöka att inkludera en elev o sen när 

dom får höra att det är en annan kursplan o så så blir det himla jobbigt och särskilt de 

äldre eleverna som ska bli bedömda och ha betyg efter en annan kursplan, då kan man få 

till svar “jag vet inte” och är rädda för merarbete och för att det är främmande för dom 

[...] dom har hört eller sett diagnoserna på ett papper och känner typ -- huh och att dom 

har fullt upp med sina egna i sin klass och tänker att ytterligare en och ytterligare en sak 

till som ska skrivas o så och ser det som en belastning (barnskötare särskola). 
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6.3.4 Hinder i miljön 

En barnskötare och en lärare på två olika särskolor uttryckte båda oro för miljön kring 

eleverna som inkluderas. De ansåg båda två att det är lätt på särskolan att anpassa miljön hela 

tiden. Om man exempelvis märker att något stör är det lätt att gå undan, vilket blir svårt när 

de inkluderas i klass på grundskolan. Där finns inte samma möjligheter och svårare att 

eliminera intrycken: 

Där är man i gruppen med eleven och då måste man mer gilla läget och det finns andra 

elever som triggar, då är det svårt att göra något åt det och det är saker som är svåra att 

påverka (barnskötare särskola). 

En annan lärare på en särskola upplevde att assistenterna fann miljön inne på grundskolan 

rörig för både vuxna och elever: 

Jag vet att en del assistenter här har tyckt det varit jobbigt att gå in på grundskolan med 

våra elever, att det är mer rörigt där o så och att ja dom tyckte nog att det är lugnare här 

inne, och jag upplevde nog att dom kände sig lite otrygga när de var inne på grundskolan 

(lärare särskola). 

Flera av de intervjuade pedagogerna menade att individens behov måste komma i första hand 

och de nämnde särskilt ljudnivån i miljön som en påtaglig störande faktor. Det nämndes att 

många av eleverna på särskolan är väldigt ljudkänsliga eller känsliga för intryck och att det 

kan vara svårt att eliminera detta och då kunna stödja eleven i ett större gruppsammanhang. 

Återigen är det individens behov och förmåga där man får titta om den klarar av det o så i 

en lite mer stimmig miljö. På fritids till exempel så kan det ju vara upp till 50 barn ibland, 

så ljudnivån är en annan o intrycken o så o klarar man av att sålla det [...] kanske kortare 

stunder (lärare särskola). 

6.4 Förutsättningar för en lyckad inkludering - ett systemteoretiskt 

perspektiv 

De förutsättningar som ansågs behövas för en lyckad inkludering var sådant som fanns på alla 

nivåer som ledning, organisation, grupp- och individnivå och även på politikernivå. 

Förutsättningarna var ofta en uttalad önskan om hur man ville arbeta och vilka resurser man 

ansåg skulle krävas för att inkluderingen skulle bli lyckad. Många saknade det de menade var 

de rätta förutsättningarna. Några av de intervjuade hade arbetat på specialavdelningar i 

förskolan och ansåg att där hade man fått rätt förutsättningar i form av kompetensutveckling, 



 

30 

resurser, material, reflektions- och planeringstid. Där hade man också färre barn med större 

antal vuxna och man jämförde med resurserna och kompetensen med speciallärare i 

särskolan. De som hade arbetat så beklagade att riktningen gick mot att dessa avdelningar 

försvinner till förmån för inkludering i ordinarie barngrupp. Man menade att det borde finnas 

fler valmöjligheter kring barn med utvecklingsstörning i förskolan. I grundskolan finns 

särskolan som alternativ. 

6.4.1 Gruppstorlek, resurs och material 

Mindre grupp- och klasstorlek nämndes som en viktig förutsättning för att arbetet med 

inkludering skulle fungera så bra som möjligt. 

Ja, mindre barngrupper, jag tror det blir lättare att inkludera elever med 

funktionsnedsättningar om grupperna är mindre och fler vuxna (barnskötare grundskola). 

Vi har elever som skulle må bra av ett mindre sammanhang… de som kanske behöver 

avskärma sig för att få lugn och ro och lära in på andra sätt (lärare grundskola). 

Resurser i form av en extra person och material efterfrågades när man hade barn inkluderade i 

ordinarie barngrupp eller klass. Flera menade att det var en förutsättning för att arbetet med 

dessa barn skulle bli så bra som möjligt utan att andra barn och elever skulle få mindre 

uppmärksamhet. En lärare lyfte också vikten av bra samarbete med assistenten där man 

hjälper varandra med alla eleverna på lektionerna. En barnskötare som jobbade i både 

särskolan och grundskolan menade att en god förutsättning för inkludering skulle vara två 

lärare i varje klass och en assistent till eleven med funktionshindret. 

Det behöver finnas vuxna personer så att behöver det barnet gå undan så ska det inte 

drabba resten, varken kollegor eller barn, när en vuxen försvinner med det här barnet som 

faktiskt kan behöva vara ensam med en vuxen (förskollärare förskola). 

Sen kräver ju vissa elever assistenter, så är det ju och då måste man kräva det (lärare 

grundskola). 

Att det finns material. Att man inte ska behöva vänta på saker så himla länge när man har 

ett barn med speciella behov (barnskötare förskola). 

6.4.2 Planering och reflektion 

Tid för planering och reflektion var också något som nämndes som viktiga förutsättningar 

eftersom man menade att det blir ett visst mått av merarbete att ha barn med 

utvecklingsstörning inkluderade. Även tid för barnet med utvecklingsstörning lyftes som 
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viktig. Behöver det längre tid på sig att genomföra vissa saker ska den tiden och möjligheten 

finnas. 

[...] ofta kräver ju det merarbete, ofta i tid, mer arbete innan och efter lektionen [...] mer 

planering att tänka vad som krävs för just den eleven i klassen (lärare grundskola). 

Det behövs absolut en extra personal som resurs i gruppen och för att man, genom att det 

tar längre tid, man måste göra det många, många gånger, då behöver det här barnet tid för 

att få göra många gånger för att lära [...] man måste få den tid man behöver och det är det 

som är viktigast för barnet (förskollärare förskola). 

6.4.3 Handledning, kompetensutveckling, rutiner och struktur 

Handledning, och kompetensutveckling nämndes även det som viktiga förutsättningar för en 

lyckad inkludering. Kunskap om det individuella barnets behov och förutsättningar var också 

en stark indikator som förutsättning för en lyckad inkludering. En lärare menade att man själv 

också måste söka kunskap och utbildning kring barnets problematik. Många menade att 

kunskap om barnet som ska inkluderas bidrar till en tryggare miljö, att man blir säkrare i hur 

man ska lägga upp arbetet och “tänket” kring barnet och dess undervisning. Även stöd och 

samarbete med habiliteringen var något man önskade. En barnskötare beskrev hjälpen och 

tipsen de fick från habiliteringen som guld värt. Handledning kring barngrupp och 

undervisning var också något som de flesta nämnde som viktigt. 

Det är faktiskt till för alla barn, inte bara för de med utvecklingsstörning. Hur man ska 

arbeta för att få ihop gruppen och ge alla bästa möjliga förutsättningar. Ofta tänker man 

inte så utan tänker att handledningen är till för det inkluderade barnet. Det är det ju men 

också hur man ska jobba (barnskötare förskola). 

Handledning. Det tycker jag är en förutsättning. Det handlar inte generellt som när man 

träffar specialpedagoger och pratar generellt om barn utan hur ska vi göra med just det 

här barnet för att det ska bli bra (förskollärare förskola). 

Alla som arbetade i förskolan nämnde också att rutiner och struktur var viktiga bitar i 

förutsättningarna kring en lyckad inkludering.  

Det gäller ju att hitta arbetsformer och rutiner för att det ska bli bra för det barnet 

(förskollärare förskola). 
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6.4.4 Ledning och politiker 

Att ledning, det vill säga chefer och rektorer, stöttar arbetet med inkludering ansågs viktigt för 

att resursfördelningen ska bli så bra som möjlig. Flera uttalade att ledningen behövde se till 

att resursen aldrig flyttades på utan var där för barnet. Ledningen behöver också se till att tid 

avsätts för planering och reflektion samt att alla får den kompetensutveckling man anser 

behövs. Ledningen behöver också driva frågan om inkludering eller samarbete mellan 

särskola och grundskola. 

[...] jag tror det också är en ledningsfråga att få till en bra inkludering eller samarbete så 

att det blir bra för alla. För även om vi vill eller om lärarna vill till viss del så är det en 

skolledningsfråga också, annars blir det inte av (lärare särskola). 

Även ekonomi nämndes som en viktig bit för att goda förutsättningar ska finnas och flera 

nämnde att politiker behöver se över hur pengarna fördelas och exempelvis inte öka 

gruppstorlekarna för att “beta av kön” till förskolan. De behövde också se till att lokalerna var 

anpassade till alla barn. 

[...] helt krasst så handlar det om pengar, resurser i form av assistenter på förskolan finns 

ju nästan inte (barnskötare förskola). 

En förskollärare lyfte även samhällets ansvar att se till att de här barnen blir inkluderade på ett 

bra sätt. Hon menade att någonstans måste det tas upp till diskussion, att olikheter har ett 

värde och hur viktigt det är att alla medborgare ska ha samma rätt att delta i samhället. 

6.5 Synen på kompetens 

De intervjuade personerna har fått svara på frågor kring sin kompetens att arbeta med barn 

som har en intellektuell funktionsnedsättning och vad man anser vara viktiga kompetenser i 

just det arbetet. Ingen av de intervjuade upplevde att de fått särskilt mycket kunskap om 

ämnet i sin grundutbildning utan de flesta upplevde att de fått kunskap genom erfarenhet i 

arbetet med barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

Jag tycker absolut att jag har kompetensen att hantera det för jag har ju jobbat så länge 

inom grundsärskolan så jag känner att jag kan båda kursplanerna [...] om jag inte hade 

jobbat på särskolan innan så hade det nog varit ganska svårt för det är inte så tydligt i 

kursplanerna (lärare särskola). 

Flera nämnde även att det var viktigt att ha rätta “tänket” kring barn och elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och att det var något man fick genom erfarenhet och 
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kollegialt utbyte. En förskollärare beskrev att de hade mycket kollegialt lärande i arbetslaget 

och det var lätt att snappa upp kunskap och tips från de som arbetat längre eller gått särskilda 

kurser. En barnskötare beskrev det som att om man arbetar tillsammans kring barnen så finns 

kunskapen hos vissa, men engagemanget och intresset hos alla och en lärare på 

grundsärskolan och en lärare på grundskolan uttryckte liknande tankar. 

Man måste verkligen förstå tänket [...] det som är runtomkring och metoder och hur man 

kan anpassa. Elever i grundsärskolan dom har ju så många olika sätt att kommunicera och 

att ta till sig information (lärare särskola). 

Det kan ju va saker man inte har kunskap om och det är ju där som det kan bli svårt men 

jag tror att man tillsammans med den som har kunskaper kan hitta vägar (lärare 

grundskola). 

6.5.1 Fortbildning 

Några hade fått gå kurser eller på annat sätt tillägnat sig kunskap. En barnskötare berättade att 

hon fått gå några endagskurser på habiliteringen men att hon fått erfarenhet genom att prova 

sig fram. Andra hade också fått gå kurser via habiliteringen i hur man bör möta barn med 

exempelvis autism och många hade gått kurs i tecken som stöd. 

Vi gick tillsammans med föräldrarna så dom kunde vara med och det var ju kopplat till 

just en elev då (lärare grundskola). 

 Flera lärare nämnde att de själva skulle söka information och fortbildning för att kunna möta 

barn och elever med olika funktionsvariationer när de får dem till sin klass eller grupp. 

Jag skulle söka mer information. Förmodligen skulle jag leta reda på någon egen kurs på 

SPSM eller någonting. Jag skulle själv fortbilda mig (lärare grundskola). 

6.5.2 Bristande kompetens 

Även svårigheter med bristande kompetens när man tagit emot barn och elever som ska 

inkluderas lyftes av både lärare i grundskolan och barnskötare i förskolan. Flera upplevde att 

man då famlade utan stöd i form av handledning eller kompetensutveckling och att man hade 

kunnat skapa bättre förutsättningar för en positiv inkludering om man fått stöd kring barnets 

eller elevens funktionsnedsättning. 

Dom förra, alltså deras lärare, hade ju utbildningen och kunde ju barnen, det gjorde inte 

vi och det gjorde inte de nya assistenterna som kom. Lärarna visste ju hur man kunde 
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tänka, hur man skulle bemöta dem och så kommer det elevassistenter som inte alls förstår 

behoven på samma sätt (lärare grundskola). 

6.5.3 Empati och människosyn 

Oavsett vilken skolform man arbetade inom ansåg de flesta att utbildning och sedan 

fortbildning för att fördjupa sin kunskap var viktig, men att erfarenhet, empati, personlig 

lämplighet och en vilja att arbeta med dessa barn och elever var viktigare. Förmåga att vara 

lyhörd, flexibel, närvarande och att kunna anpassa verksamhet och undervisning så att det 

passar och fungerar för alla, även de inkluderade barnen sågs som viktig kompetens. En 

förskollärare beskrev det som en förmåga att kunna “vända lite på sig själv” när man inte 

nådde fram till barnet. Kunskap och erfarenhet kan man alltid tillägna sig menade de flesta 

intervjuade, men har man inte empatin och viljan att arbeta med dessa barn och elever så 

kommer man inte göra ett bra jobb. En barnskötare uttryckte att man kan alltid lära sig saker, 

men har man inget intresse och tycker att det är lite skrämmande så ska man inte jobba med 

barn med intellektuell funktionsnedsättning. En annan barnskötare beskrev det som att man 

måste tycka om och ömma lite för dom här barnen. 

Mycket handlar om vad man har för erfarenhet med sig sedan tidigare och hur säker man 

är i sin roll [...] och sen vad man har för barnsyn helt enkelt (förskollärare förskola) 

Flera lärare och barnskötare var tydliga med att synen på kompetens och inkludering handlar 

om vad man själv har för erfarenhet, hur man är som människa, vad man har upplevt och 

vilken syn man har på människor med funktionsnedsättningar. Flera beskrev att de trodde att 

rädsla för att ta emot barn med intellektuell funktionsnedsättning till stor del berodde på 

okunskap, att man känner att kompetensen inte räcker till. Den känslan menade man, har ju 

inget med barnet att göra utan ligger enbart hos pedagogen. 

6.6 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet i studien visar inga generella skillnader mellan olika yrkesroller i synen på 

inkludering av barn och elever med intellektuell funktionsnedsättning i vanliga grupper. 

Däremot visar resultatet en skillnad mellan personal som är verksamma i förskolan och de 

som arbetar inom skolan. Det vill säga att skillnaden i synen ligger i, om personal har 

förskolan eller skolan som sin arbetsplats då barnskötare inom både förskola och grund- och 

särskola hade en samsyn med lärarrollen i den verksamhet de arbetade i. Det skall dock 

påtalas att resultatet eventuellt hade sett annorlunda ut om studien även innefattat 
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förskollärare verksamma i skolan.  I intervjuerna framkom att de verksamma inom förskolan 

såg fler möjligheter till inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning jämfört 

med personal i skolan. Resultatet visar att tankar som framkom kring förutsättningar för en 

lyckad inkludering låg ur ett systemteoretiskt perspektiv på en politisk nivå och en 

verksamhetsnivå. Personal inom både förskola och skola ansåg att gruppstorlek, handledning, 

stöd och att det fanns ett driv kring dessa frågor från ledningen, samt att tid för planering och 

reflektion var viktigt. Resursfördelning framkom i resultatet inom både förskola och skola 

som relativt betydande och detta kom sig ofta av en känsla hos personalen att inte räcka till. 

På individ- och gruppnivå framkom både möjligheter och hinder. Resultatet visar att det finns 

ett tankesätt hos alla yrkesroller i studien kring ett sociokulturellt lärande där de främst såg 

möjligheter kring det sociala samspelet hos barnen både på individ- och gruppnivå. En tydlig 

skillnad mellan personal i förskola jämfört med skola var att inom skolan var grundtanken hos 

de intervjuade, att elever med intellektuell funktionsnedsättning kan inkluderas där det är 

möjligt och då i vissa ämnen, till skillnad från personal i förskolan där det var en självklarhet 

att de skulle inkluderas på heltid. I skolan framkom det av flera lärare svårigheten att anpassa 

undervisningen och undervisa utifrån olika kursplaner, och att det dessutom blir svårare att ha 

elever inkluderade i vanliga klasser ju högre upp i årskurserna de kommer.  

 

 

7 Diskussion 

Diskussionen inleds med en utvärdering av studiens metodval och därefter diskuteras 

resultatet i förhållande till tidigare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

I den här studien undersöktes hur några representanter för några yrkesroller inom förskola, 

grundskola och särskola såg på inkludering av barn och elever med intellektuell 

funktionsnedsättning i ordinarie verksamhet. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 

genomfördes en kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2014) och halvstrukturerade intervjuer 

användes som metod. Vi anser att valet av metod passade studiens syfte och frågeställningar. 

Vi genomförde 15 intervjuer av personer med olika yrkesroller. Eftersom studiens 

respondenter kom från flera olika skolor och förskolor i flera olika kommuner gav det oss en 

bred bild och ett tillfredsställande material att analysera och därmed anser vi att studien 
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bidragit till en god validitet. I intervjuerna användes en relativt noggrant formulerad 

intervjuguide med många frågor som samtidigt gav möjligheter att där emellan ställa 

följdfrågor. Detta var något som bidrog till att samtalen ledde fram till en fördjupad förståelse 

hos oss. Men vi måste nog ställa oss frågan om vi hade för många frågor i intervjuguiden. 

Med färre frågor hade kanske intervjuerna kunnat leda till ännu mer fördjupade samtal kring 

inkluderingens möjligheter och hinder hos de olika yrkesrollerna. 

Eftersom vi arbetar inom likartade verksamheter som respondenterna fanns självklart en 

känsla av samhörighet med de som blev intervjuade, men även en risk att vi har haft 

förutfattade meningar när vi intervjuade och när vi analyserade det insamlade datamaterialet. 

Vi kan inte veta vilka följdfrågor vi kanske istället borde ha ställt och vad som i så fall hade 

framkommit. Hela arbetet med studien är gjort gemensamt och detta bidrog till att vi fick god 

insyn i hela processen och som sedan underlättade analysarbetet. Detta anser vi ha bidragit till 

att öka reliabiliteten i studien. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Resultatet ur sociokulturellt och systemteoretiskt perspektiv  

Denna studie utgår från två olika teoretiska utgångspunkter. Dels ur ett sociokulturellt 

perspektiv och dels ett systemteoretiskt perspektiv. Kriterierna för ett inkluderande arbetssätt 

kan sammanfattas på en individnivå att barnet/eleven ska känna sig både socialt delaktig i en 

gemenskap och delaktig i sitt kunskapsbyggande. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan man 

se att inkludering är komplext där man behöver skapa goda förutsättningar på flera olika 

nivåer både i skolverksamheterna men även på ett samhälleligt plan. Khudorenko (2011) 

påtalar just samhällets syn på människors funktionshinder och allas lika värde något som även 

påtalades av respondenter i vår studie. Palla (2015) nämner att den nuvarande forskningen i 

Sverige också mer utgår från att man tittar på verksamheten på olika nivåer. Just det 

systemteoretiska perspektivet var något som framkom även i vår studie när det gällde 

förutsättningar för en bra inkludering. Där nämndes allt ifrån insatser för den enskilda 

individen, till hur samhället kan bidra för att förändra synen på det som anses avvikande. 

På organisationsnivå bör förskolan/skolan arbeta för att se olikhet som en tillgång och 

verksamheten ska vara ett gemensamt fält utan särskiljning av barn/elever (Nilholm & 

Göransson, 2014). 
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7.2.2 Samspel och förhållningssätt 

Bland de intervjuade framkom tydligt att de allra flesta var positivt inställda till inkludering 

av barn med intellektuell funktionsnedsättning och att de ansåg att barn lär av varandra 

genom kommunikation och samspel, vilket är något som stöds av forskningen (Vygotskij, 

1934; Säljö, 2010). Det framkom i vår studie även att inkludering av dessa barn kan vara 

positivt även för den övriga elevgruppen bland annat i form av ett socialt sammanhang och att 

de kan lära sig att olikhet kan vara en tillgång. Detta var något som tvärtom inte alls framkom 

i Wahlströms (2002) studie. Där hade ingen av de intervjuade denna infallsvinkel. Möjligen 

har dock nyare utbildningar och samhällsdebatten i Sverige på senare tid skiftat åt ett allmänt 

mer positivt förhållningssätt till inkludering. 

Till skillnad från USA där det, enligt Odom och Beckman (2002) finns särskilda 

förskoleprogram för barn i behov av särskilt stöd och man arbetar mer utifrån barnens 

beteenden, så framkom det i vår studie en annan syn på inkludering. Vår undersökning visade 

att man i stället för att fokusera på barnens brister och beteende i stället försöker skapa 

förutsättningar för barnen att lyckas och man tänker sig att barnen i förskolan är inkluderade 

och delaktiga i hela verksamheten och inte bara vid vissa tillfällen. 

Något som framkom i vår studie var att de allra flesta ansåg att barnsyn, förhållningssätt och 

personlig lämplighet var mycket viktigt i arbetet med barn med intellektuell 

funktionsnedsättning. Något som stämmer med Gjermestad (2009), Luttropp (2011, 2014) 

och Eriksson (2007) som forskat kring delaktighet och samspel. De belyser vikten av de 

vuxnas förhållningssätt gentemot barn i behov av särskilt stöd och menar att vuxnas agerande 

och sätt att skapa förutsättningar, har stor betydelse för hur barnen samspelar och utvecklas. I 

vår studie framkom också vikten av att ha en resurs kopplad till barnet eller gruppen för att 

bland annat skapa goda förutsättningar för inkludering, stötta och vara som ett “hjälp-jag”. 

Här kan man dra paralleller till flera forskare som sett att barn i behov av särskilt stöd kan ha 

svårigheter med samspel, kommunikation och i ostrukturerade aktiviteter. Man har också sett 

att dessa barn oftare håller sig nära en vuxen (Luttropp & Granlund 2010; Lillvist 2010; 

Lillvist & Granlund, 2010; Skogman, 2004). 

7.2.3 Kunskap och förutsättningar 

Vi kunde inte dra några slutsatser kring skillnader mellan yrkesrollernas syn på inkludering 

och på sin kompetens utan skillnaden märktes mer utifrån i vilken skolverksamhet man 

arbetade. I förskolan var tanken att man var inkluderad i hela verksamheten och i grund- och 
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särskolan tänkte man mer att man var inkluderad där man hade förutsättningar att klara av det. 

En skillnad från Lindqvist (2011; 2013) som kunde se både skillnader och likheter mellan 

olika yrkesroller i fråga om arbete med barn i behov av särskilt stöd. 

När det gällde synen på sin kompetens visade vår studie att den praktiska erfarenhet man fått 

genom arbetet med barn med intellektuell funktionsnedsättning vägde tungt då många menade 

att de inte fått särskilt mycket teoretisk kunskap genom utbildning. Holst och Pihlaja (2011) 

såg också att lärarna i den studien skattade sin praktiska kunskap högre än den teoretiska. 

McGhie-Richmond (2013) såg att lärare som arbetar med yngre elever är mer positiva till 

inkludering än de som arbetar med äldre. En likhet vi kan dra från vår studie där man i 

förskolan var mer positiv än i skolan där lärare kommenterade svårigheterna att anpassa 

kursplaner och kunskapskrav när elever är inkluderade i de högre årskurserna. Bland de 

intervjuade som var verksamma inom skolan ansåg de flesta att tanken med inkludering är 

bra, men att det är svårt att få till det i verkligheten. Detta tankesätt samspelar väl med flera 

av forskningens olika studier som tagits upp här. Wahlström (2002) reflekterar kring detta och 

ställer sig frågan om det kan bero på en kunskapsbrist i hur alla elever kan samundervisas. 

Även Campbell, Gilmore och Cuskelly (2009) kom fram till att kunskaper kring 

funktionsnedsättningar och vad det innebär, kan leda fram till en mer positiv syn för ett 

inkluderande klassrum. Den teorin finner vi stöd för i vårt resultat då flera önskade tillägna 

sig mer kunskaper för att undervisa inkluderade barn/elever och att flera lärare och 

barnskötare både inom skolan och förskolan kände att de famlade lite i mörker och stod utan 

handledning vid mottagande av inkluderade barn/elever. Detta var även något som framkom i 

Lansing Camerons (2014) studie där de inkluderade eleverna i praktiken fick sin undervisning 

genom elevassistenter på grund av kunskapsbrist hos lärarna. Detta är något som stämmer 

överens med vår studie. Trots skolpersonals positiva inställning till inkludering, upplevs den 

egna kompetensen som ett hinder i inkluderingen. Detta samstämmer delvis med den svenska 

studien (Jerlinder, Danermark & Gill, 2010) om PE-lärares inställning till inkludering där det 

framkom att en av förutsättningarna är just utbildning och även stöd från ledningen. 

En likhet mellan Lansing Camerons (2014), Saloviita och Schaffus (2016), Tait och Purdie 

(2000) samt Memisevic och Hodzic (2011) studier och vår studie kunde ses. Lärarna var 

allmänt positivt inställda till inkludering, men samtidigt upplevdes en oro och en 

otillräcklighet för de inkluderade eleverna med intellektuell funktionsnedsättning, vilket även 

en personal i vår studie vittnade om. 
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Som Lutz (2016) och Palla (2015) påtalar finns det inte särskilt mycket forskning kring det 

specialpedagogiska fältet inom förskolan i Sverige och det finns därmed inte mycket 

forskning att luta sig mot som personal i förskolan. Detta var något som delvis framträdde i 

vår studie där man efterlyste mer handledning kring specialpedagogik och mer 

kompetensutveckling i ämnet. 

7.2.4 Slutord och förslag på vidare forskning 

Vi hade en föreställning innan den här studien inleddes att vi skulle kunna urskilja en mer 

tydlig skillnad i synen på inkludering och kompetens utifrån yrkesrollerna. Vi fann en 

skillnad, men inte helt avhängigt yrkesrollen, utan istället att personal verksamma inom 

förskolan hade en allmänt mer positiv inställning till inkludering av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning jämfört med personal i grund- och särskola. Barnskötare verksamma i 

grund- och särskolan hade i princip samma syn som lärare, och synen formades utifrån om 

man arbetade i förskolan eller i skolan. Man skulle kunna tänka sig att anledningen till 

resultatet beror på att det finns en tradition inom förskolan att barnen där är inkluderade på ett 

naturligt sätt, vilket de inte är i skolan, då särskolan finns som en rättighet. Man skulle även 

kunna tänka sig att resultatet eventuellt hade sett annorlunda ut om studien även innefattat 

förskollärare verksamma i skolan. Därför skulle det vara intressant att även ta in förskollärare 

verksamma i skolan i en liknande studie, för att studera om även de har en samstämmig syn 

med andra yrkesroller inom skolan eller om de olika lärarutbildningarna påverkar vilket 

synsätt man har. Denna studie omfattade ett begränsat urval av respondenter i förskolor, 

grundskolor och särskolor. Inkludering av elever med intellektuell funktionsnedsättning är 

högst aktuell i svensk och internationell forskning, och därför kan det vara av intresse att 

utföra en bredare geografisk studie för att på det sättet eventuellt få ett resultat som kan 

vidimera tidigare forskning. Det som skulle kunnat ha berikat vår studie ännu mer, skulle vara 

skolledares, rektorer och förskolechefers syn på inkludering och deras kunskap inom området 

inkludering och barn med intellektuell funktionsnedsättning. Med hänsyn till de tankar som 

framkom i studien kring behovet av resurser av olika slag, skulle det även vara berikande att 

få ta del av politikers syn på inkludering. 
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Bilaga 1 

Basfakta 

Hur länge har du arbetat som lärare/förskollärare, barnskötare?  

1. Har du erfarenhet av inkludering av barn med intellektuella funktionsnedsättningar?  

2. Har du i din utbildning fått kunskap om att möta barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar? Beskriv?  

Temafrågor 

1. a.) Vilken kompetens har du att ta emot ett barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar i din grupp/klass? 

b.) Hur arbetar man med inkludering på din skola/förskola? 

2. Vilka hinder/möjligheter (för/nackdelar) finns kring att inkludera ett barn med 

intellektuell funktionsnedsättning? 

3. Hur ser du på att barn med intellektuella funktionsnedsättningar får sin undervisning i 

särskolan eller på särskilda förskolor eller i ordinarie grupper, klasser? 

4. Vad kan vara svårt / lätt i arbetet med barn med intellektuella funktionsnedsättningar i 

klassen/gruppen? 

5. Finns det fördelar och nackdelar med att inkludera barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar i gruppen/klassen på din skola? 

6. Hur skulle inkludering i ordinarie grupp/klass påverka barnet med intellektuell 

funktionsnedsättning respektive gruppen/klassen? 

7. Vilka resurser skulle krävas för att du skulle ta emot ett barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar i din klass/grupp? 

8. Hur tänker du kring att barn med intellektuella funktionsnedsättningar inkluderas i 

ordinarie verksamhet?  

9. Hur ställer du dig till att ta emot barn med intellektuella funktionsnedsättningar i din 

klass/grupp? 

10. Vad krävs för att det ska bli en lyckad inkludering av barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar i klassen/gruppen? 

11. Hur ser du på att undervisa från två kursplaner? 

12. Hur tänker du dig att undervisningen/verksamheten påverkas av att det finns barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar som deltar? 

13. Finns det något med diagnosen intellektuellt funktionsnedsättningar som du finner 

svårt att hantera? 

14. Finns det ämnen eller aktiviteter som lämpar sig olika bra för barn med intellektuella 

funktionsnedsättningar att delta i? Ge exempel. 



 

 

15. Skulle inkludering av ett barn med intellektuellt funktionsnedsättningar påverka din 

arbetssituation? 

16. Hur ska man arbeta för att barn/elever med intellektuella funktionsnedsättningar ska 

känna sig delaktiga i förskola/skola? 

17. Finns det skillnader och likheter i de olika yrkesrollernas syn på sin kompetens när 

det gäller att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning? Vad har ni för 

kompetenser nu och vad behöver ni utveckla för att nå målen i skolan?  
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Härmed inbjudes Du till deltagande i en liten studie. 

Under vår sista termin på vår utbildning till speciallärare vid Mälardalens 

högskola ska vi skriva ett examensarbete. Arbetet ska genomföras under 

vårterminen 2018. 

Vi heter Bettina Nordin, Gunilla Lind-Johansson och Maria Ljung-Jonsson 

och har valt att läsa speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning. Examensarbetet ska därför omfatta detta 

fördjupningsområde. Vår planerade studie ska handla om inkludering av 

barn/elever med intellektuell funktionsnedsättning i olika skolformer.  

Syftet med studien är att undersöka hur några barnskötare, förskollärare, 

elevassistenter och lärare ser på inkludering av barn med intellektuell 

funktionsnedsättning i förskola, grundskola och särskola. Vad kan vara lätt 

och svårt i detta arbete och vad påverkar förutsättningarna för detta arbete? 

Det är några av de frågor som vi skulle vilja ha svar på. Målet för oss med 

studien är att få mer kunskap och förståelse för hur arbetet med detta 

uppdrag kan utvecklas. Detta utifrån att det kommer att vara en del av våra 

kommande uppgifter att hantera som speciallärare.  

Vi vänder oss till dig för att ta del av dina tankar och din erfarenhet kring 

inkludering av barn med intellektuell funktionsnedsättning. I studien följer 

vi Vetenskapsrådets etiska principer, fyra grundläggande huvudkrav ska 

beaktas: informations-, samtyckes-, konfidentialitets,- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Deltagandet i studien ska vara frivilligt och du har 

rätt att när som helst avbryta (samtyckeskravet). Som deltagare kommer du 

att vara avidentifierad och därmed anonym (konfidentialitetskravet). Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas till denna studie som ska 

mynna ut i ett examensarbete (nyttjandekravet).  

Det här brevet är ett första informationsbrev om vår studie. Vårt nästa steg 

är att kontakta dig via mail eller telefon för att fråga om du vill medverka i 

vår studie. Studien ska bygga på intervjuer. En intervju beräknas ta 30-60 

minuter. För att kunna underlätta vårt arbete och samtalet under intervjun 

kommer vi att spela in och sedan transkribera det som sägs. Intervjun 

kommer att ske under veckorna 4–8 under vårterminen 2018. Exakt datum 
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och tid kommer vi överens om tillsammans. Har du frågor om studien får du 

redan nu gärna kontakta oss eller vår handledare Gun-Marie Wetso (se 

ovan). 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning,  

 

 

 

 

Jag känner mig positivt inställd till att delta i studien: 

 

 

Namn, datum och ort 

 

..............................................................................................................................  

 

 

Bettina Nordin,   Gunilla L Johansson    Maria Ljung Jonsson 


