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Syftet med denna studie är att undersöka tolv grundskollärares inställning till integrering, 

samt om och hur de utifrån sin inställning skapar förutsättningar för lärande för integrerade 

elever i grundskolan. Eftersom förutsättningar för lärande är ett vitt begrepp har vi valt att 

fokusera på interaktion. Studien utgår från de två specialpedagogiska perspektiven, 

kategoriskt/ relationellt, för att beskriva lärares inställning till integrerade elever och hur det 

påverkar integrerade elevers förutsättningar för lärande. Det sociokulturella perspektivet 

beskrivs för att påtala interaktionens betydelse för lärande.  Studien har en kvalitativ 

forskningsansats. Metoder som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån 

en intervjuguide med undervisande lärare. Intervjuerna analyserades med ett kvantitativt 

analysredskap och med en kvalitativ innehållsanalys. Kvantitativa strukturerade observationer 

i undervisningssituationer för integrerade elever genomfördes. Observationerna analyserades 

med kvantitativt analysredskap, därefter med en jämförande kvalitativ innehållsanalys. 

Studien visar att lärarens inställning har stor betydelse för den interaktion som sker mellan 

lärare och integrerade elever, men också för hela undervisningssituationen. Viljan att 

genomföra anpassningar i undervisningen utifrån elevens behov, användande av andra 

strategier än de vanliga samt kontroll av elevens kunskapsutveckling ser vi skiljer sig mycket 

beroende på om läraren har ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. 
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Förord  
 

Så har vi då kommit till den del i vår utbildning till speciallärare som verkligen har satt oss på 

prov. Att skriva uppsats är inte enkelt och det är flera gånger vi allvarligt funderat på om den 

någonsin skulle bli klar. Det sista halvåret har krävt mycket av vår fritid eftersom vi 

kombinerat studier med arbete och våra familjemedlemmar, både två- och fyrbenta har 

vackert fått finna sig i att inte vara första prioritet. Vi vill därför tacka våra nära och kära med 

deras tålamod med oss, en förståelse av att inte störa och för att de stått ut med att böcker, 

små och stora lappar, datorer mm har funnits överallt i huset.  

 

Ett tack vill vi också rikta till våra elever, kollegor och chefer som stått ut med att vi inte 

kanske alltid, i varken tanke eller handling, varit på arbetet till 100 %.  

 

Kerstin Göransson- Ett stort tack till dig som följt oss på resan. Det kan inte ha varit lätt alla 

gånger att som handledare få oss att förstå hur en uppsats ska se ut men med din vägledning 

nådde vi målet. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för ett väl genomfört arbete som kostat både kraft 

och tid. Att arbeta tillsammans innebär så mycket mer än bara skrivande och man lär 

verkligen känna varandra. Den vänskap som egentligen redan uppstod för tre år sedan när vi 

började studera tillsammans har definitivt inte tagit slut i och med detta arbete. 

 

 

Therese Forsberg och Ingela Mathisen Andersson 
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1 Inledning 
För elever med utvecklingsstörning finns rätten att läsa efter grundsärskolans läroplan och 

vårdnadshavare har möjlighet att välja om den undervisningen ska ske i grundsärskolan eller 

grundskolan. 

 

Granskningen som Skolinspektionen genomförde 2010 (Skolinspektionen, 2011) visade att 

många undervisande lärare i grundsärskolan saknade ämnesdidaktisk kompetens, kunskap om 

elevens funktionsnedsättning och vilka konsekvenser det ger för elevens lärande. För lärare i 

grundsärskolan, med mindre än åtta års tjänstgöring, kom därför kravet från Skolverket om en 

speciallärarutbildning mot utvecklingsstörning. Ett krav som inte gäller för grundskolans 

lärare som utan specialkompetens är behöriga att undervisa i en grundskoleklass där det finns 

integrerade grundsärskoleelever. Om den integrerade eleven är i behov av särskilt stöd för att 

uppnå kunskapskraven krävs en utbildad speciallärare/ specialpedagog (Skolverket, 2013a). 

 

Med anledning av Skolinspektionens kritik (Skolinspektionen, 2011) som riktats mot 

särskolans undervisning att vara för lite kunskapsinriktad, de kunskapskrav som ställs på 

speciallärarutbildning för särskolans lärare och att flera elever som tillhör särskolan är 

integrerade i grundskolan väcks flera frågor: 

Är den kompetens som krävs inom särskolan oviktig när den inte krävs i grundskolan? Blir 

integrerade elever fråntagna det stöd de behöver? Behövs särskolan om lärmiljön för 

elevgruppen är optimal i grundskolan?  

 

Det finns anmärkningsvärt lite forskning kring hur undervisningen för integrerade elever 

bedrivs enligt Emanuelsson, Person och Rosenkvist (2001) och ändå visar statistiken att var 

femte elev med diagnosen utvecklingsstörning är integrerad i grundskoleklass och det har sett 

ut på detta vis under en längre tid enligt Skolverkets statistik (Skolverket, 2013b).  

 

Utifrån ovan nämnd kritik och avsaknad av forskning vill vi med denna studie, ur ett 

pedagogiskt perspektiv, skapa kunskap och förståelse för vilka förutsättningar för lärande som 

ges till integrerade elever och, ur ett vetenskapligt perspektiv, ge en bild av hur 

undervisningssituationen kan se ut för dem. Genom att koppla samman teoretisk kunskap och 

forskning med den pedagogiska vardagen kring integrerade elevers utveckling och lärande 

vill vi få kunskap och erfarenhet för framtida yrkesutövning som speciallärare vilket också 

finns beskrivet i examensmålen för vår utbildning (SFS 2011:186).  
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2 Bakgrund 
För att läsaren ska få en förståelse av studien innehåller bakgrunden först en beskrivning om 

hur möjligheten till skolgång för elever med utvecklingsstörning har sett ut ur ett historiskt 

perspektiv. Därefter följer fakta om vilka elever studien berör utifrån två perspektiv, 

medicinskt och pedagogiskt. I bakgrunden presenteras även de regelverk eleverna berörs av i 

lagtexter för skolan och en beskrivning av vad god undervisning är för elever i behov av 

särskilt stöd. Statistik avseende integrering av elever redovisas och därefter kommer 

kunskaps- och forskningsöversikten som berör lärarens inställning till integrerade elever, vad 

som enligt forskningen är förutsättningar för lärande och då främst interaktion i klassrummet. 

2.1  Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Särskolans historia  

1842 undertecknades den första folkskolestadgan i Sverige som gav alla barn rätt till 

skolgång. Alla barns rätt var en sanning med modifikation eftersom elever med 

utvecklingsstörning inte var medräknade. För de barn och ungdomar som klassificerades som 

sinnesslöa fanns det under perioden 1860- 1968 ändå vissa möjligheteter att få undervisning. 

Undervisningen skedde i icke lagreglerade verksamheter och målet var att de med rätt insatser 

skulle utvecklas till vuxna med egen självförsörjning (Sonya, 2005). 

Eleverna som kategoriserades som ”sinnesslöa men bildningsbara” var de som först 

omfattades av en lag om undervisning och den antogs 1944 (SFS 1944:477). Dessa elever 

beskrevs i lagstiftningen ” som på grund av bristande förståndsutveckling icke kan 

tillgodogöra sig folkskolans vanliga undervisning eller hjälpundervisning”.   

1954 kom en lag om undervisning och vård för vissa psykiskt efterblivna (SFS 1954:483) och 

i den nämndes ordet särskola för första gången, som en benämning för den särskilda 

undervisning som erbjöds till psykiskt efterblivna elever. 1968 kom Omsorgslagen (SFS 

1967:940) som gav alla barn och ungdomar oavsett grad av utvecklingsstörning laglig rätt till 

utbildning.  

 

2.1.2 Integrering  

Skolplikten för barn och ungdomar med utvecklingsstörning har, som ovan nämnts, under 

åren 1944- 1985 i Sverige reglerats i olika omsorgslagar och bedrevs ofta som exkluderande 

verksamheter. Först 1986 nämns särskolan som en verksamhet reglerad i Skollagen. 

Landstingen var huvudman för särskolan fram till 1996 när kommunerna tog över ansvaret 

(Szönzyi, 2005). Målsättningen med kommunaliseringen var att samarbetet mellan särskolan 
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och grundskolan skulle öka men ofta blev det bara så att särskolans verksamhet flyttades in i 

grundskolans lokaler (ibid.). 

Under de senaste decennierna har livssituationen för personer med funktionshinder lyfts fram 

i flera nationella och internationella beslut, deklarationer och lagar. Förutom rätten till lika 

utbildning betonas att den ska, så långt det är möjligt, vara integrerad. Målsättningen är en 

gemensam skola där elever undervisas tillsammans och stöd ska ges i den ordinarie 

undervisningen (FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN 

2008; Salamancadeklarationen, UNESCO, 1994). 

 

2.1.3 Statistik 

Skolverkets statistik (Skolverket, 2013b) visar att var femte elev med diagnosen 

utvecklingsstörning är integrerad i grundskoleklass, minst halva skoldagen, och så har det 

varit under en längre tid. Det är en stor variation mellan olika kommuner hur stor andel av 

eleverna som är integrerade i grundskolan, från att alla elever är integrerade till att det inte är 

några elever alls som är integrerade (Skolinspektionen, 2011). I 17 av landets kommuner där 

grundsärskolan har kommunen som huvudman är samtliga elever integrerade i grundskolan 

Skolverket (2013b).  

 

 I den kommun där vi genomförde vår studie fattade man ett politiskt beslut för ca tio år sedan 

att elever som läser efter grundsärskolans läroplan ska erbjudas undervisning som integrerad 

elev. Enligt uppgifter var 2014-12-31 1965 elever inskrivna i kommunens grundskola, 21 av 

dessa elever var inskrivna i särskolan och 11 elever erhöll sin undervisning som integrerad 

elev (Förvaltningschef K.Westman, personligt meddelande, 21 januari, 2015). 

 

2.1.4 Medicinskt perspektiv på utvecklingsstörning 

Diagnosen utvecklingsstörning, ur ett medicinskt perspektiv, är en förutsättning för eleven att 

bli mottagen i särskolan och ha rätt att läsa efter särskolans läroplan (SFS 2010:800).   

Diagnosen ska påvisa att eleven har en intelligenskvot som ligger under 70, en nedsatt adaptiv 

förmåga och nedsättningarna ska ha inträffat före 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011). 

För att ställa diagnosen görs genom en gemensam bedömning utifrån en psykologisk-, 

medicinsk-, pedagogisk- och social utredning. 
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Möjligheten för en elev att gå individintegrerad i grundskolan regleras i kapitel 7: § 9 i Skol-

lagen:  

”Om en elev med utvecklingsstörning tillsammans med vårdnadshavare väljer att få sin utbildning i 

grundskolan kallas det att eleven är en individintegrerad särskoleelev. Att vara individintegrerad i 

grundskolan innebär i stort att eleven går i en grundskoleklass, men läser efter särskolans kursplaner. 

För att detta ska genomföras måste, förutom vårdnadshavare och elev önskan, de huvudmän som 

berörs vara överens” (SFS 2010:800).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1.5 Pedagogiskt perspektiv på utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning ur ett pedagogiskt perspektiv definieras av Granlund och Göransson 

(2011) som svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga och tillämpa kunskap. 

Granlund och Göransson (2011) och Göransson (videoinspelning) beskriver funktioner i 

begåvningen som kan vara påverkade hos elever med utvecklingsstörning och ser det som 

lärarens pedagogiska utmaning att ta hänsyn till dessa. Förmågan att tänka abstrakt samt 

begränsningar i korttidsminnet kan göra att eleven har svårt med rums- tids-, kvantitets-, 

kvalitets- och orsaksuppfattning. Eleven kan behöva stöd för att förstå tid, mängduppfattning, 

kunna sortera/ kategorisera samt se samband mellan orsak och verkan. Minneskapaciteten kan 

vara begränsad för hur mycket information som kan uppfattas, vilken mängd som kan 

bearbetas i arbetsminnet och hur informationen lagras i långtidsminnet. Eleven kan behöva 

möjligheter att bearbeta ny information på ett effektivt sätt genom att det som ska läras in får 

upplevas ofta och i lagom tempo för att ny information ska kunna kopplas till tidigare 

kunskap. För att bedriva en god undervisning för elever med utvecklingsstörning kan det 

krävas en kunskap om pedagogiska strategier som ligger utanför ramen för det sätt läraren är 

van att undervisa på i en grundskoleklass utan integrerad elev. Läraren behöver också ha en 

vilja att genomföra dessa strategier.  

Granlund och Göransson (2011) menar att det är viktigt för läraren att fundera på: 

 Hur man uttrycker sig- abstrakt eller hypotetisk  

 Om lärandet utgår från elevens erfarenhetsvärld  

 På vilket sätt instruktioner och information ges och i vilken omfattning så att det blir 

begripligt för eleven  

 Vilka undervisningsmetoder som är lämpliga för den specifika eleven och hur målen 

ska förklaras 

 



 

5 

 

2.2 Tidigare forskning 

Den empiriska forskningen handlar om hur lärarens inställning till integrering kan påverka 

undervisningen för integrerade elever, förutsättningar för lärande och interaktionens betydelse 

för lärande. 

 

2.2.1 Lärares inställning till integrering 

Utbildningen för elever i behov av särskilt stöd har ändrats dramatiskt de senaste två 

decennierna eftersom många länder, utifrån olika världsomspännande deklarationer, har 

integrerat allt fler elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen enligt 

Avramidis och Norwich (2010). Black- Hawkins (2010) visar i sin studie på en spänning 

mellan krav utifrån ekonomiska och politiska omständigheter i flera länder bland annat 

England, där politiker varit bekymrade eftersom det samtidigt råder sparsamhet och ett krav 

på ett mer inkluderande skolsystem.  

Hristovskaa och Jovanova-Mitkovskaa (2009) menar att det i en perfekt värld skulle vara en 

lärare till varje barn. Det behövs en förändring hos läraren, en öppenhet för inkludering och 

byggande av en lärandemiljö med tillit och stöd, för att integrering ska lyckas. Lärarna 

behöver få handledning, utbyte av andra lärare eller samarbete med team och rektor (ibid.). 

Även Theoharis och Causton (2014) menar att lärares inställning och skolans attityd till 

inkludering likaväl som skolans kultur är en viktig del för att få en fungerande integrering.  

Genom att förbättra lärarnas förutsättningar och kompetens kan deras inställning till 

integrering bli mer positiv enligt Avramidis och Norwich (2010). Jordan och Stanovich 

(2001) menar att det finns relativt få belägg för att en placering av en integrerad elev i 

grundskolan skulle erbjuda en bättre undervisning utan antyder djärvt att det är lärarens 

inställning till integrering och utformning av undervisningen som är avgörande. I översikter 

har de funnit att även om delaktighet och integrering är en mänsklig rättighet finns det många 

lärare som visar en ovilja till att stödja elever i behov av särskilt stöd när de är placerade i 

vanliga skolor. Enligt Avramidis och Norwich (2010) visar studier att lärares attityder för 

eller emot integrering varierar beroende på elevens funktionsnedsättning och vilka 

pedagogiska anpassningar som eleven behöver. Lärarna verkar ha en mer positiv inställning 

till integrering när det gäller elever med fysiska funktionsnedsättningar än de med psykiska. 

Anke de Boer, Sip Jan Pijl och Alexander Minnaert (2010) har gjort en forskningsöversikt där 

de sammanställde lärares attityder till inkluderande undervisning. De har i sin genomgång 

dragit slutsatserna att lärarna till stor del, enligt deras analys, är negativa och har en osäker 

attityd till att integrera elever med speciella behov i vanliga skolor. Orsakerna till denna 
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negativa attityd är, enligt författarna, att lärarna känner att de inte har den kunskap och 

kompetens som behövs för att undervisa dessa elever. Liknande slutsatser drar Sadigoglu, 

Batu, Biglin och Oksal, (2013) som menar att lärare efterlyser mer utbildning och information 

om integrering. Engelbrecht, Oswald, Swart och Eloff (2003) visade att de flesta lärare 

upplevde en känsla av stress när det gäller att ta emot elever i behov av särskilt stöd, att de 

saknar kompetens och måste anpassa undervisningen efter två läroplaner. Lärarna ansåg även 

att lärmiljön de undervisade i var bristfällig för att ta emot elever i behov av särskilt stöd. 

Enligt Avramidis och Norwich (2010) noteras att lärarnas engagemang ofta dyker upp senare 

när de fått en kompetens och erfarenhet av arbetet vilket också Combs, Elliott och Whipple 

(2010) påvisar i sin studie. De fann samband mellan lärarens kompetens/ utbildning/ kunskap 

och dennes inställning till integrering vilket i sin tur återspeglades i undervisningen. De lärare 

som upplevde sig ha ett kunnande kring elever i behov av särskilt stöd visade en positiv 

inställning till integrerade elever, hade en god planering för sin undervisning, använde flera 

under-visningsstrategier och individuella lösningar. Lärarens inställning och kompetens har 

stor betydelse för skapande av möjligheter till lärande för eleven menar Borca (2010).  

Berhanu (2011) menar att kontinuerlig kompetensutveckling för personalen är en viktig faktor 

för att skapa goda lärandemiljöer för elever i behov av särskilt stöd.  

 

2.2.2 Förutsättningar för lärande för integrerade elever  

Ett villkor för en fungerande integrering är lärarens förmåga att se till elevens behov i 

undervisningssituationen. Läraren ska ha en stödjande roll, stimulera eleven till aktivitet och 

skapa möjligheter till interaktion (Alexandersson, 2009). Hristovskaa och Jovanova-

Mitkovskaa (2009) menar att det behövs en anpassning av innehåll och uppgifter med 

möjlighet till extra hjälp och flera undervisningsmetoder för elever i behov av särskilt stöd. 

Lee och Lee (2009) visar i en undersökning gjord i Koreanska skolor att det kan vara en 

fördel för alla elever, att ha ett inkluderande arbetssätt. De såg framsteg även hos elever som 

inte har någon lindrig utvecklingsstörning. Framstegen skulle bero på att läraren som har en 

eller fler elever med lindrig utvecklingsstörning i sin klass blev tydligare i sina instruktioner 

och genomgångar vilket var bra för alla elevers utveckling och det ledde också till mer 

självgående elever. 

Borca (2010) och Hattie (2009) påvisar vikten av att elever i behov av särskilt stöd behöver 

utmaningar och Berhanu (2011) menar att bedömning och utvärdering av inlärningsresultat är 

viktigt även för integrerade elever.  



 

7 

 

Coates och Vickerman (2008) menar att elever i behov av stöd behöver få positiva 

erfarenheter vilket de får genom att ingå i aktiviteter som ger en känsla av tillhörighet bland 

sina kamrater, en känsla av acceptans från lärare och klasskamrater som hjälper dem. 

Westling Allodi (2007) menar att ett gott socialt klimat i klassrummet har betydelse för alla 

elever men kanske framför allt för elever i behov av särskilt stöd. Coates och Vickerman 

(2008) betonar vikten av att läraren gör individuella planer med mål som eleven kan uppnå 

och en individanpassning av undervisningen som skapar möjligheter för eleven att lyckas. 

Förutsättningen för en god undervisning beskrivs av Skolverket (2013c) som en situation där 

eleverna upplever trygghet och en känsla av att vara sedda, uppmuntras till dialoger och 

erfarenhetsutbyten med sina klasskamrater. Hattie (2009) menar att läraren behöver ha en god 

ämnesdidaktisk kompetens för att förklara, illustrera och på olika sätt synliggöra innehållet i 

undervisningen på ett sådant sätt att det blir begripligt för eleverna. För en framgångsrik 

undervisning behöver elevens förkunskaper, lärandeförmågor, kognition, motivation, 

språkliga färdigheter, erfarenheter mm. vara väl kända av läraren. Undervisningens 

utgångspunkt ska vara att skapa goda förutsättningar för elevens lärande genom god planering 

och förberedelse av både innehåll och praktiskt utförande (Eriksson, Gustavsson, Göransson 

& Nilholm, 2011). 

Mitchell (2008) menar dock att det inte handlar om att eleven i behov av särskilt stöd behöver 

speciell undervisning utan en god undervisning som gäller för alla elever. 

 

2.2.3 Interaktionens betydelse för lärande 

I Skolverkets Forskning för klassrummet (2013c) visar forskningen att mänskligt lärande sker 

i mötet, interaktionen, mellan människor och framför allt genom tal och ögonkontakt. Modern 

hjärnforskning visar att det sker en fysiologisk process och ombyggnation i hjärnan när vi lär 

oss. I forskningen finns det en stor samstämmighet kring vikten av ett socialt samspel i 

lärandeprocessen. Hattie (2009) menar att eleverna ska uppmuntras till ständiga diskussioner 

och skriver vidare att det är genom samarbete i grupp och i dialogiska lärandemiljöer det 

bästa lärandet återfinns.   

I en studie från Canada tittade Jordan och Stanovich (2001) på förutsättningar för lärande för 

elever i behov av särskilt stöd som var integrerade i den ordinarie undervisningen. Studien 

fokuserade på interaktionen mellan lärare och elever i behov av särskilt stöd och grundade sig 

på tre frågeställningar; Vilka typer av interaktioner som förekom mellan elev i behov av 

särskilt stöd och undervisande lärare. Interaktionen som förekom delades in i tre nivåer 

beroende på kognitiv nivå. Låg- som inte kräver svar eller respons och interaktion på denna 
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nivå ger eleven små möjligheter till kunskapsutveckling. Delvis- som kräver något svar men 

utgår ej från elevens intressen.  Full- där läraren utgår från elevens intressen och engagerar 

eleven i det akademiska innehållet.  Interaktion på denna nivå ger eleven goda möjligheter till 

kunskapsutveckling.  

Jordan och Stanovich (2001) tittade också på lärarens inställning till integrerade elever och 

hur lärare utifrån denna såg på sitt ansvar för dessa elever. De fann att lärarens inställning till 

att undervisa elever i behov av särskilt stöd hade betydelse för interaktionen och därmed även 

elevens förutsättningar för lärande och lärarna kunde delas in i tre olika kategorier. Lärare 

med negativ inställning till integrering interagerade sällan och på en låg kognitiv nivå med 

elever i behov av särskilt stöd medan lärare med en positiv inställning interagerade ofta och 

mer frekvent med elever i behov av särskilt stöd. Interaktionen var också på en hög kognitiv 

nivå när läraren hade en positiv inställning till att undervisa integrerade elever. De fann också 

lärare som med sin inställning placerades i en kategori som befann sig mellan negativ och 

positiv. 

 

2.2.4 Sammanfattning av den tidigare empiriska forskningen 

 Forskningen visar att lärarens inställning till integrering är det grundläggande för en 

god och välkomnade verksamhet för integrerade elever. Lärarens, från början negativa 

inställning till integrering, kan med utökad kompetens, stöd av andra och personlig 

erfarenhet förändras till en positiv. 

 Genom att läraren har en tilltro till elevens förmåga, en vilja att använda flera metoder 

och göra anpassningar utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar skapas 

enligt forskningen goda förutsättningar för alla elever. 

 I forskningen finns det en stor samstämmighet kring vikten av ett socialt samspel i 

lärandeprocessen och interaktionen har stor betydelse för lärande. 
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2.3 Syfte och frågeställningar 

Jordan och Stanovich fann i sin studie från Canada (2001) skillnader i interaktionen mellan 

lärare och elev i behov av särskilt stöd beroende på lärarens inställning till integrering. De 

fann också ett samband mellan lärarens inställning och interaktionens kognitiva nivå och 

frekvens vilket har betydelse för elevens förutsättningar för lärande.  

 

Utifrån ovan nämnda resultat är syftet med denna studie att öka kunskapen om inställning till 

integrering hos några grundskollärare som undervisar elever mottagna i särskolan i sina 

klasser i grundskolan och vilka förutsättningar för lärande dessa elever ges, med fokus på 

interaktion med undervisande lärare och klasskamrater. 

 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar läraren sitt ansvar och sin roll i arbetet med integrerade särskoleelever?   

 Med vilken frekvens och på vilken kognitiv nivå sker interaktioner mellan lärare och 

integrerad elev?  

 Hur påverkar lärarens inställning den interaktion som sker i klassrummet? 

 

2.4 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller först en beskrivning av två olika specialpedagogiska 

perspektiv- kategoriskt/ relationellt, som kan ha betydelse för lärarens syn på sitt ansvar, 

synen på elev i behov av stöd och hur det kan påverka utformningen av undervisningen.  

Dessa perspektiv återkommer sedan i resultat och diskussion. Som en ram för att belysa 

undervisningsstrategier som skapar förutsättningar för lärande används den didaktiska 

triangeln. Därefter beskrivs interaktionens betydelse för lärandet ur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande där interaktion, kommunikation och delaktighet är viktiga delar i 

lärprocessen. Här presenteras även de modeller som Jordan och Stanovich (2001) använde i 

sin studie och som ligger till grund för vår datainsamling och analys.  

 

2.4.1 Specialpedagogiska perspektiv – kategoriskt/relationellt perspektiv 

Forskningen inom ämnet specialpedagogik har vuxit fram ur olika professioner och utmynnat 

i två specialpedagogiska perspektiv som vi kommer att använda i vår studie. Dessa två är ett 

traditionellt perspektiv där, historiskt sett, specialpedagogiken har stark förankring inom 

psykologi och medicin och ett samhällsvetenskapligt perspektiv som i sin tur har sin 

förankring inom utbildningspsykologi (Nilholm & Björck-Åkesson, 2007; Nilholm, 2005). 
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Östlund (2012) menar att synen på utvecklingsstörning kan förklaras utifrån dessa olika 

perspektiv. 

Det kategoriska perspektivet benämner Nilholm (2005) som ett traditionellt/ individualistiskt 

perspektiv med rötter inom psykologin och medicin. Centralt för det kategoriska perspektivet 

är att ”problemet” placeras hos individen och elever i behov av särskilt stöd. Med ett 

kategoriskt perspektiv förespråkas segregerande undervisningsformer med betoning på en 

special-pedagogisk professionalitet som grundar sig på expertkunskap om det ”avvikande” 

(Nilholm, 2005). Östlund (2012) benämner det kategoriska perspektivet som 

medicinskt/psykologiskt där synen på utvecklingsstörning relateras till en mätning av 

individens begåvning som i sin tur ger diagnosen och därefter en tillhörighet i särskolan. 

Enligt Nilholm (2005) domineras specialpedagogiken av det kategoriska perspektivet. 

Särskolan som skolform baserad på diagnosspecifika kriterier, kan ses som ett uttryck för ett 

kategoriskt perspektiv. 

 

Som kritik av det kategoriska perspektivet har det inom samhällsvetenskapen vuxit fram ett 

alternativt perspektiv, det relationella perspektivet (Nilholm, 2005).  Med ett relationellt 

perspektiv ses specialpedagogiska behov som sociala konstruktioner snarare än personliga 

tillkortakommanden (Emanuelsson, Person & Rosenkvist, 2001; Haug, 1998; Nilholm, 2005). 

Med det relationella perspektivet förespråkas inkluderande verksamheter där miljön anpassas 

utifrån elevens behov och förmågor. Östlund (2012) kopplar det relationella perspektivet till 

att förstå begreppet utvecklingsstörning på ett socialt, interaktionsinriktat sätt. 

Utvecklingsstörning förklaras genom individens förmåga att möta omgivningens krav med 

hänsyn tagen till de kontextuella villkor som förekommer i individens vardag. Det är 

samhället som på olika sätt skapar funktionsnedsättningen vilket innebär att det är på 

samhällelig nivå förändringar bör genomföras och inte på individnivå. 

 

Dessa två perspektiv kan vi också se hos Jordan och Stanovich (2001) även om de använde en 

annan definition; Pathognomonic (PATH), Interventionist (INT) och MID- range (MID). 

Lärare kategoriserade som PATH tillskrev lärandesvårigheter som ett permanent kännetecken 

hos eleven vilket låg utanför lärarens uppdrag. Dessa lärare samverkade sällan med elever i 

behov av särskilt stöd.  

Lärare kategoriserade som INT såg sig själva som ansvariga för alla elever oberoende av 

elevers svårigheter, samverkade med alla elever oftare.  
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En kategorisering är sällan svart eller vit och för att täcka in de lärare som med sina svar 

pendlade mellan de olika perspektiven användes kategorin MID. 

Jordan och Stanovich (2001) använde en modell, som var utformad utifrån fem 

ämnesområden, för att ta reda på lärarnas föreställningar om sitt ansvar och sin roll i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. 

De fem ämnesområdena var: 

 Referral and assesment (remiss och bedömning)  

 Programming (programmering) 

 Review (översyn) 

 Communication with staff (kommunikation med personal) 

 Communication with parents (kommunikation med föräldrar) 

 

Jordan och Stanovich (2001) kategorier för lärarna, PATH- INT- MID, påminner om de 

definitioner som Nilholm (2005) använder för att beskriva de två specialpedagogiska 

perspektiven och i denna studie används kategoriskt och relationellt perspektiv som 

definitioner för de två specialpedagogiska perspektiven som kategorier för att beskriva 

lärarnas inställning. 

 

2.4.2 Interaktionens betydelse för lärande 

Som en ram för att belysa undervisningsstrategier som skapar förutsättningar för lärande 

används den didaktiska triangeln som fokuserar på lärprocesser i klassrumskontext. Den för 

samman de centrala element som finns i all undervisning, det vill säga läraren, eleven och 

stoff (undervisningsinnehåll) och relationerna dem emellan (Claesson, 2008; Håkansson & 

Sundberg, 2012). Eftersom vi valt att titta på förutsättningar för lärande utifrån den 

interaktion som sker i klassrummet hamnar fokus för vår studie främst på relationen lärare- 

elev och lärare- elevens lärande. Relationen lärare- elevens lärande påvisar betydelsen av 

lärarens kunskap för att skapa goda förutsättningar för elevens kunskapsutveckling. Elev- 

elevrelationen påvisar den interaktion som sker mellan elever i gruppaktiviteter som också är 

av vikt för att skapa förutsättningar för lärande.  

 
Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Ur ett sociokulturellt perspektiv betonas interaktion, kommunikation och delaktighet som 

viktiga delar i lärprocessen.  Vidare betonas språkets funktionella betydelse för sampel mellan 

människor och för utveckling hos den enskilda individen.  
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Vygotskij syn på lärande, det sociokulturella perspektivet eller sociokulturell teori, innebär att 

kunskapen skapas socialt och sker först och främst genom språket som formar individens sätt 

att förstå omvärlden. Vygotskij menar att lärandet bygger på interaktion mellan människor 

och det är endast genom interaktionen människan utvecklas och påvisar lärarens betydelse i 

lärandeprocessen. Språket blir en länk mellan kommunikationen med omvärlden och den inre 

kommunikationen som sker inom individen i form av egna tankar (Säljö, 2000). Interaktion, 

kommunikation och delaktighet är viktiga delar i lärandeprocessen (Crain, 2011;Göransson, 

Hellblom-Thibblin & Axdorph, 2011). Genom fortlöpande kommunikation mellan lärare och 

elev skapas en god utgångspunkt för lärande (Säljö, 2000).  

 

Interaktionen mellan lärare och elev kan studeras på många olika sätt och vi har i denna studie 

valt att fokusera på en kognitiv aspekt av interaktionen. Vi utgår från Jordan och Stanovich 

(2001) tre kognitiva nivåer: 

a) Låg kognitiv nivå, kräver inget svar eller respons från eleven. Kontroll av elevens 

förståelse, övervaka elevens förståelse. Interaktion på denna nivå ger eleven små 

möjligheter till kunskapsutveckling. 

b) Delvis kognitiv nivå, kräver något svar. Läraren styr och leder eleven vidare och 

eleven väntas följa lärarens instruktioner – utgår ej från elevens intressen. Läraren 

tipsar, lockar för att få eleven att arbeta vidare. Interaktion på denna nivå ger eleven 

vissa möjligheter till kunskapsutveckling. 

c) Full kognitiv nivå, läraren utgår från elevens intressen och engagerar eleven i det 

akademiska innehållet. Frågorna som läraren ställer är anpassade utifrån innehåll, 

anpassade efter elevens respons/svar och läraren ställer frågor för att identifiera 

elevens förståelse av innehållet.  Interaktion på denna nivå ger eleven goda 

möjligheter till kunskapsutveckling (ibid.). 
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2.4.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter  

 Specialpedagogiska perspektiv- kategoriskt/ relationellt perspektiv. Lärarens 

perspektiv antas ha påverkan på deras inställning till elever i behov av särskilt stöd, 

syn på ansvar för eleven och på undervisningens utformning. 

 Interaktion, kommunikation och delaktighet är viktiga delar i lärandeprocessen. 

Kunskapen skapas socialt och sker först och främst genom språket som formar 

individens sätt att förstå omvärlden. Lärandet bygger på interaktion mellan människor 

och det är endast genom interaktionen människan utvecklas och läraren har stor 

betydelse i elevens lärandeprocess.  

 En god undervisning kännetecknas av en lärare som uppmärksammar elevens 

kapacitet, sätter upp rätt mål och har metoder för att eleven ska nå dessa. 

 Läraren är en person som styr, vägleder och stöder eleven med sin interaktion. 

Interaktionens kognitiva nivå påverkar elevens kunskapsutveckling. 
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3 Metod 
I inledning, syfte och frågeställningar framgår tematiseringen av studien. I metodval 

presenteras studiens ansats och de metoder vi valt att använda. Därefter följer motivering till 

urval och bortfall. Datainsamlingsinstrument och kvalitetskriterier för datainsamlingen 

beskrivs och därefter presenteras genomförandet. Vi beskriver sedan hur databehandlingen 

gick till och avslutar med att informera om de forskningsetiska principer studien följer samt 

hur vi fördelat arbetet mellan oss i genomförandet av studien.  

3.1 Metodval 

För att få en djupare förståelse kring förutsättningar för lärande för de elever som läser efter 

särskolans läroplan men får sin undervisning i grundskolan, har vi valt att använda oss av 

både kvalitativa och kvantitativa datainsamlings- och analysmetoder. Att kombinera olika 

metoder för insamlande och analys av data menar Björndal (2002) ger möjligheter för 

forskaren att få fram lite mer och djupare information till sin undersökning.  Data har 

insamlats genom semistrukturerade intervjuer med lärare och genom strukturerade 

klassrumsobservationer. För att analysera intervjuerna använde vi oss av både en kvalitativ 

innehållsanalys och en kvantitativ analys. De strukturerade klassrumsobservationerna 

analyserades kvantitativt.  

3.2 Datainsamlingsinstrument  

Vid konstruktionen av våra två datainsamlingsinstrument utgick vi från Jordan och 

Stanovichs (2001) observations- och intervjuguide. Båda guiderna har omarbetats för passa 

vår studie och svenska förhållanden. 

3.2.1 Intervjuer 

För att besvara frågeställningen hur lärare uppfattar sitt ansvar och sin roll med integrerade 

särskoleelever använde vi oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respektive 

lärare utifrån en intervjuguide, se bilaga 7. Samtal med hjälp av en intervjuguide ger 

möjlighet till flexibilitet men också en struktur som hjälper den som intervjuar att hålla fokus 

på det som är viktigt att få svar på (Björndal, 2002). Denna flexibilitet ger enligt Bryman 

(2011) också möjlighet att ändra ordningen på frågorna. Att använda en intervjuguide är ett 

bra sätt att säkerställa ett visst minimum av jämförbarhet eftersom arbetet utförs av flera 

personer. Intervjufrågorna var formulerade med öppen karaktär där intervjuaren gavs 

möjlighet att ställa följdfrågor för att få fram fördjupade svar (Kvale & Brinkmann, 2009) och 

de var utformade utifrån ämnesområden hämtade från Jordan och Stanovich (2001). 
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De sex ämnesområden som frågorna utgick ifrån var: 

 Information inför mottagande 

 Ansvarsfördelning lärare/ speciallärare 

 Individuella planer/ mål för eleven 

 Kontroll av elevens kunskapsutveckling 

 Individuella anpassningar av undervisning 

 Samarbete med resursteam 

 

Inom varje ämnesområde fanns två påståenden, a och b, som står för de olika 

specialpedagogiska perspektiven, kategoriskt respektive relationellt perspektiv och tillhörande 

frågor. Påståendena fanns med i intervjuguiden så att vi enkelt kunde kontrollera att svaren 

genererade användbar data. Se exempel från intervjuguide, bilaga 7: 

1. Information inför mottagande 

a. Lärare sökte ingen information om elevens egenskaper förutom diagnosen  

b. Lärare sökte information i elevens nätverk för att ta reda på lärandeegenskaper 

 

Vad tyckte du var viktigt att veta om eleven inför mottagandet? 

Beskriv hur du tog emot eleven, vilken information om elevens lärandeegenskaper behövde 

du och hur sökte/ tog du del av den?  

 

3.2.2 Observationer 

 För att kvantitativt mäta frekvensen av den interaktion som förekom i klassrummet och 

interaktionens kognitiva nivå genomfördes strukturerade observationer. Syftet med 

observationerna var att, i specifika undervisningssituationer, mäta frekvensen av de 

interaktioner som förekom i klassrummet, mellan integrerad elev- lärare och mellan 

integrerad elev- övriga elever. I de fall eleven hade annan personal till stöd under lektionen 

mättes även frekvensen för den interaktionen. Observationerna genomfördes med oss som 

observatörer som deltagare. Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) innebär det att 

observatören är känd för gruppen men deltar inte i aktiviteter utan är där främst för att 

observera. Mätning av interaktioner gjordes utifrån en observationsguide vilket också kan 

kallas systematisk observation (Bryman, 2011), se bilaga 6.  

I den uppgiftsorienterade interaktionen mättes nivån av elevens kognitiva engagemang. Det 

kognitiva engagemanget delades in i tre nivåer, låg-, delvis- och full kognitiv nivå: 

a) Låg kognitiv nivå, kräver inget svar eller respons från eleven. Kontroll av elevens 

förståelse, övervaka elevens förståelse. 
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b) Delvis kognitiv nivå, kräver något svar. Läraren styr och leder eleven vidare och 

eleven väntas följa lärarens instruktioner – utgår ej från elevens intressen. Läraren 

tipsar, lockar för att få eleven att arbeta vidare. 

c) Full kognitiv nivå, läraren utgår från elevens intressen och engagerar eleven i det 

akademiska innehållet. Frågorna som läraren ställer är anpassade utifrån innehåll, 

anpassade efter elevens respons/svar och läraren ställer frågor för att identifiera 

elevens förståelse av innehållet. 

 

I observationsguiden fanns också utrymme att notera den ej uppgiftsorienterade interaktionen 

med eleven. Den interaktionen kunde handla om organisation, elevens beteende, frågor om 

elevens status samt personliga ämnen, det som inte är uppgifts- eller målrelaterat. 

3.3 Analys  

I denna studie har vi använt tre olika analysmodeller för att besvara de tre frågeställningarna.  

Intervjuerna besvarar den första frågeställningen som handlar om lärarens syn på sitt ansvar 

och sin roll i arbetet med integrerade elever och analysen av intervjuerna påvisar lärarens 

inställning till integrerade elever.  

Observationerna besvarar frågeställning två och påvisar den interaktion som förekom i 

klassrummet.  

Den tredje frågeställningen om samband mellan lärarens inställning och interaktion besvaras 

med djupare analys där resultatet från intervju- och observationsanalysen sammanförs. Denna 

analys ger också en beskrivning av förutsättningar för lärande för integrerad elev. 

 

3.3.1 Intervjuanalys 

Utifrån de påståenden som tillhörde varje ämnesområde omvandlades svaren från 

intervjuerna, med hjälp av ett analysinstrument av kvantitativ karaktär, till ett mätbart resultat 

i en femgradig skala där 1 står för ett kategoriskt perspektiv och 5 står för ett relationellt 

perspektiv. Varje ämnesområde och lärares svar analyserades var för sig. Följande exempel 

visar det första ämnesområdet Information inför mottagande, ur analysinstrument- intervju, se 

bilaga 8. 

 

  



 

17 

 

 Information inför mottagande 

 

a. Lärare sökte/tog inte del av någon information om elevens egenskaper förutom 

diagnosen  

b. Lärare sökte/ tog del av information i elevens nätverk för att ta reda på 

lärandeegenskaper 

 

 1 2 3 4 5 

 

Med resultatet för varje lärare utifrån respektive ämnesområde räknades sedan ett medelvärde 

fram, också det för varje lärare. Resultatet som hamnade mellan två heltal avrundades till x, 5 

eller närmaste heltal. Lärarnas resultat och därmed tillhörighet till de tre olika perspektiven 

fördelades enligt följande:  

Kategoriskt 1-2 

Medel, 2,5- 3,5 

Relationellt 4- 5 

Det kvantitativa resultatet från analysinstrumentet sammanställdes i en tabell, se tabell 1, för 

att visa på lärarnas kategorisering till de två perspektiven vilket skiljer sig utifrån olika 

ämnesområden.  

 

Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys genom att samtliga intervjusvar först 

strukturerades utifrån varje ämnesområde och lärarnas svar bearbetades var för sig utifrån 

tillhörigheten till de olika specialpedagogiska perspektiven. Likheter och skillnader arbetades 

fram utifrån olika teman för de tre olika kategorierna kopplat till teoretiska utgångspunkter 

och ämnesområden. 

3.3.2 Observationsanalys  

Resultatet från samtliga observationer sammanställdes i en övergripande tabell, med samma 

rubriker som observationsguiden, där all interaktion som förekom under respektive lektion 

redovisades. Utifrån den övergripande tabellen gjordes en kvantitativ innehållsanalys genom 

skapande av olika tabeller. Dessa tabeller analyserades för att få fram ett användbart resultat 

på den interaktion som förekom i klassrummet utifrån kognitiv nivå, frekvens och olika typer 

av interaktioner, se tabell 2 och tabell 3. 

3.3.3 Djupanalys 

I en djupare kvalitativ resultatanalys redovisas resultatet om hur lärarens inställning 

påverkade den interaktion som förekom i klassrummet. Analysen är en jämförelse mellan hur 

läraren uppfattar sitt ansvar och sin roll i arbetet med integrerade särskoleelever och den 

interaktion som förekommer, utifrån frekvens och kognitiv nivå, mellan lärare och integrerad 
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elev. I denna analys används de resultat som framkommit i intervju- och 

observationsanalyserna.  

Som en första presentation skapades en ny tabell som redovisar varje enskild lärares 

medelvärde tillsammans med den interaktion som skett under dennes lektion, se tabell 4. 

Tabellen användes för att få fram olika teman som t.ex. skillnader/ likheter mellan lärares 

inställning, utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven, och den interaktion som 

förekom. Ett annat tema var att se skillnader/ likheter utifrån olika ämnesområden för de 

lärare som med sitt medelvärde kategoriserades med en tillhörighet till ett medel perspektiv 

som hade en variation mellan kategoriskt och relationellt perspektiv beroende på 

ämnesområde. De teman vi fann kopplades sedan till teoretiska utgångspunkter.  

3.4 Urval 

I studien ingår tolv lärare som undervisar i på två olika grundskolor i en och samma kommun 

och tre integrerade elever, åk 1- 8. Lärarna undervisar någon av de tre integrerade eleverna 

som ingår i studien. Samtliga elever läser efter särskolans läroplan men får sin undervisning i 

grundskolan. Valet av urvalet grundar sig utifrån Backman (2004) som menar att deltagare 

bör kunna ge en ökad insikt och förståelse i studiens syfte, d.v.s. vara informationsrika 

informanter och inte generera ett resultat som kan vara representativt för en population.  

En lärare arbetar som klasslärare för en av eleverna och har samtliga lektioner med denna och 

elva lärare arbetar som ämneslärare för de andra två eleverna.  Lärarna har undervisat 

nuvarande integrerad elev olika lång tid, från ett till tre läsår. Två av lärarna har viss 

specialpedagogisk utbildning inom området utvecklingsstörning.  

3.5 Genomförande 

Vi valde att först genomföra observationer för att inte ha kännedom om lärarens perspektiv 

vilket vi trodde skulle kunna påverka oss vid observationstillfället. Efter tillträde till 

forskningsfältet bokades tid och plats för intervjuer och observationer.  

3.5.1 Intervjuer 

Vi genomförde tolv intervjuer på en plats som valdes i samråd med respektive lärare. De 

gånger som intervjun inte kunde genomföras i direkt anslutning till observationen bokades en 

ny tid in. Läraren ombads att avsätta 30 minuter till intervjun men längden på intervjuerna 

varierade mellan 15-25 minuter. I intervjuerna utgick vi från intervjuguiden och ställde 

följdfrågor när det var något som behövde förtydligas. Samtliga intervjuer ljudinspelades och 

transkriberades. 
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3.5.2 Observationer 

18 observationer genomfördes och längden på dessa varierade mellan 40- 60 minuter. 

Fördelning enligt följande: För elev X genomfördes fyra observationer på lektioner med 

samma lärare men i olika ämnen. För elev Z genomfördes tre observationer på lektioner med 

tre olika lärare. För elev Y genomfördes elva observationer totalt, fem av dessa var med fem 

olika lärare och fem olika ämnen och sex observationer där vi observerade vid två tillfällen 

med samma lärare och ämne. Bokstäverna X, Y, Z används också fortsättningsvis i studien 

för att eleverna ska gå att följa. Samtliga observationer genomfördes i elevens naturliga 

undervisningsmiljö. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning datainsamlingsmetoden är utformad och undersöker 

det som ska mätas, med andra ord studiens syfte och frågeställningar. Det ska finnas en tydlig 

koppling mellan frågor och analysredskap (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Gustavsson, 

2004).  

 

För att stärka trovärdigheten i studien och verifiera resultatet användes två metoder, intervjuer 

och observationer, för insamlande av data. För både intervjuer och observationer använde vi 

utformade guider. Genom att använda en guide med enkla och tydliga regler om vad som ska 

registreras och noteras vid observationer minskas risken för skillnader i bedömningar vilket är 

viktigt när man är fler som ska observera (Bryman, 2011). Björndal (2002) menar att 

intervjuer med hjälp av en guide ger en struktur som hjälper den som intervjuar att få 

tillförlitliga svar och säkerställer jämförbarheten (Björndal, 2002).  

 

Reliabilitet handlar enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) om säkerhet och precision i 

datainsamlingen utifrån en konsekvent hantering av data, med andra ord hur data samlas in 

och hur resultatet bearbetas. 

Genom att genomföra pilotstudier för både intervjuer och observationer säkerställde vi 

reliabiliteten i studien. Genom en interbedömartest gavs vi en säkerhet i hur vi skulle nå 

överensstämmelse i användandet av datainsamlingsinstrumenten utifrån att vi var två 

bedömare (Bryman, 2011).  Efter genomförande av pilotstudier med intervjuguiden lyssnade 

vi båda på inspelningen av intervjun och gjorde bedömning var för sig, i nästa steg jämförde 

vi resultatet. Vi sammanställde våra svar i analysinstrumentet för intervjuer och det visade sig 

att våra svar var exakt lika. De entydiga svaren bedömde vi som en god en 
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interbedömaröverensstämmelse och därmed ansåg vi att vi hade en väl fungerande 

intervjuguide. 

 

För att säkerställa tillförlitligheten i observationsguiden gjordes flera pilotstudier. Efter första 

testen visade det sig att våra resultat skiljde sig åt rörande frekvensen för interaktioner och 

oklarheter rådde kring hur tiden för interaktionen skulle mätas och noteras. Dessa avvikelser 

diskuterades och guiden omarbetades för att genera mer tillförlitliga svar. Guiden testades 

ännu en gång och resultaten jämfördes och de svagheter som återstod justerades. Därefter 

gjordes en tredje test och resultatet var överensstämmande.  

3.7 Etiska överväganden 

Allt arbete med denna studie har bedrivits utifrån Vetenskapsrådets (2011) fyra 

forskningsetiska principer vilket samtliga respondenter har fått kännedom om via muntlig och 

skriftliginformation. Det innebar ett samtyckeskrav, en vetskap om att deltagandet var 

frivilligt och att det var möjligt för deltagarna att när som helst avbryta sitt deltagande. Ett 

informationskrav där syfte, upplägg och genomförande av arbetet presenterades, Nyttjande-

krav med information om vilka som får ta del av arbetet och att insamlad data endast kommer 

att användas i denna studie. Konfidentialitetskrav med information om att uppgifter om 

personer som ingår i studien förvaras och behandlas så att inga utomstående kan ta del av 

dem. Vi vill särskilt lyfta fram konfidentialitetskravet krav eftersom antalet deltagare är lågt 

behandlas studien med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011). Alla deltagare har 

också informerats om att de får ta del av studiens resultat när den är färdig 

 

Med rektorers hjälp kom vi i kontakt med de lärare som ingår i studien.  Efter positivt svar 

från lärarna om deltagande skickades missivbrev och blankett för skriftligt informellt 

samtycke till rektorer, lärare och vårdnadshavare, se bilaga 1-5. Övriga vårdnadshavare fick 

information av rektor via skolornas hemsida.  

 

Ett kvalitetskriterium som Einarsson och Hammar Chiriac (2002) tar upp är hur den egna 

förförståelsen påverkar studiens utformning. Vi har båda erfarenhet av arbete i särskolan och 

en av oss arbetar på en av skolorna där vi genomförde vår studie vilket gjorde att lärare och 

elever var väl kända.  Denna förförståelse menar Kvale och Brinkmann (2009) medför etiska 

dilemman att hantera. Genom att identifiera sig med deltagarna kan forskaren få problem att 

hålla en professionell distans men det kan också vara till fördel för forskaren som kan 

uppfatta nyanser och få en djupare förståelse för problemområdet. Genom att vara känd fick 
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vi lättare och snabbare tillträde till skolorna men det var också ett etiskt dilemma att 

genomföra datainsamlingen på ett etiskt korrekt sätt.  

3.8 Arbetsfördelning 

I arbetet med denna studie har vi träffats vid flera tillfällen och diskuterat innehåll, litteratur 

och upplägg för studien. Skrivandet har fördelats jämnt mellan oss och genomförts både 

tillsammans och enskilt. Uppsatsen har därför skickats ett antal gånger mellan oss.  

Ingela ansvarade för tillträde till forskningsfältet (mailkontakt med rektorer, utskick och 

insamlande av informationsbrev, missivbrev och informellt samtycke från lärare och 

vårdnadshavare). Ingela har också schemalagt tider för intervjuer och observationer. De flesta 

intervjuer genomfördes av Ingela och de flesta observationerna genomfördes av Therese. 

Detta val gjordes utifrån praktiska skäl då Therese bor på annan ort. Transkriberingen av 

intervjuerna och den kvantitativa sammanställningen av observationerna har Therese ansvarat 

för. För analyser och tolkning, resultatpresentation och slutförandet av uppsatsarbetet har vi 

haft ett flertal fysiska träffar. 

  



 

22 

 

4 Resultat 

Resultatets presentation, uppdelad i tre delar, är strukturerad utifrån studiens tre 

frågeställningar och dess syfte. I den första delen återfinns redogörelsen av intervjuerna kring 

lärarnas inställning till integrerade elever.  Denna redogörelse har kopplats till de sex olika 

ämnesområdena och de två specialpedagogiska perspektiven- relationellt/ kategoriskt. I nästa 

del återfinns redogörelsen för den interaktion som förekom i klassrummet. Resultatet kring 

interaktionen har kopplats till det sociokulturella perspektivet med fokus på interaktion. I en 

djupare resultatanalys redovisas en jämförelse mellan lärarnas inställning utifrån ett 

relationellt- eller kategoriskt perspektiv och den interaktion som förekom mellan lärare och 

integrerad elev. Denna analys redovisar också vilka förutsättningar för lärande integrerade 

elever ges. Resultatdelen avslutas med en sammanfattning av det viktigaste som framkommit. 

4.1 Lärarens uppfattning om sitt ansvar och sin roll i arbetet med 

integrerade särskoleelever 

Resultat av intervjuerna inleds med en deskriptiv redogörelse, se tabell 1. I tabellens första 

kolumn återfinns den bokstav (A-L) som varje lärare tilldelats, dessa bokstäver återfinns 

sedan i alla tabeller i arbetet för att läraren ska kunna följas i hela resultatdelen. De sex 

följande kolumnerna är de sex ämnesområden som presenterades i analysdelen, dessa 

ämnesområden återfinns också under tabell 1. I den sista kolumnen återfinns respektive 

lärarens medelvärde för samtliga ämnesområden. Varje ämnesområde har räknats samman till 

ett medelvärde för samtliga lärare. Ett medelvärde har också utifrån varje ämnesområde 

räknats samman till ett medelvärde för hela gruppen vilket redovisas längst ned i raden som 

benämns som gruppens medelvärde.  

Samtliga medelvärden som hamnade mellan två heltal har avrundats till x, 5 eller heltal. 

Siffrorna 1- 5 som används i tabellen påvisar de specialpedagogiska perspektiven där 1 står 

för kategoriskt perspektiv och 5 för relationellt perspektiv. Enligt vår analysmodell har 

lärarnas resultat och därmed tillhörighet till de tre olika perspektiven fördelats enligt följande: 

Kategoriskt 1-2, medel, 2,5- 3,5 och relationellt 4- 5. 
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TABELL 1.  Sammanställning av resultat utifrån lärarens tillhörighet till de specialpedagogiska 

perspektiven fördelat på ämnesområde 

Lärare Ämnes- 

område 1 

Ämnes-

område 2 

Ämnes-

område 3 

Ämnes-

område 4 

Ämnes-

område 5 

Ämnes-

område 6 

Medel-

värde 

lärare 

A 5 5 5 4 5 5 5 

B 5 5 5 5 5 1 4,5 

C 5 5 5 5 5 3 4,5 

D 5 5 4 5 5 2 4,5 

E 1 5 5 5 5 1 3,5 

F 1 5 5 5 5 1 3,5 

G 4 5 3 1 3 2 3,5 

H 5 5 1 1 3 1 3,5 

I 1 5 1 2 4 2 2,5 

J 3 4 2 1 4 2 2,5 

K 2 1 1 1 2 2 1,5 

L 1 1 2 1 1 1 1 

Medel-

värde 

för 

grupp 

3 4 3 3 4 2 3,5 

 

Ämnesområden utifrån analysmodell: 

1. Information inför mottagande av integrerad elev 

2. Ansvarsfördelning i arbete med integrerad elev lärare/ speciallärare 

3. Individuella mål och planer för integrerad elev 

4. Kontroll av integrerad elevs kunskapsutveckling 

5. Individuell anpassning av undervisningen för integrerad elev  

6. Samarbete med resursteam kring integrerad elev 

Resultatet visade att två lärare (K, L) placeras i gruppen för ett kategoriskt perspektiv, sex 

lärare (E, F, G, H, I, J) placeras i gruppen för medel och fyra lärare (A, B, C, D) placeras i 

gruppen för ett relationellt perspektiv vilket visar på en variation hos lärarna från ett 

kategoriskt till relationellt perspektiv. En lärare, lärare A är genomgående relationell genom 

alla ämnesområden medan lärare K och L är genomgående kategoriska. Lärare E och F skulle 

placeras i ett relationellt perspektiv om vi bortsåg från ämnesområde 1 och 6.  

Medelvärdet för samtliga lärares inställning är 3,5 vilket placeras i gruppen för medel 

perspektiv. Antalet lärare inom medel perspektiv varierar om jämförelsen görs utifrån 

respektive ämnesområde. De ämnesområden som har störst variation är ämnesområde 1, 2, 5 
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och 6. Flertalet lärare anser att ansvaret för integrerad elev är deras och anpassningar görs i 

undervisningen, ämnesområde 2 och 5. Flera lärare uppgav att de inte behövde ytterligare 

information kring eleven inför mottagandet och anser sig inte i vara i behov av utökat 

samarbete med resursteam, ämnesområde 1 och 6.  

 

Nedan följer en kvalitativ redogörelse av lärarnas inställning utifrån varje ämnesområde, 

fördelat på de specialpedagogiska perspektiven. Inom de ämnesområden det inte återfinns 

lärare placerade i medel perspektiv är anledningen att inga lärare placerades i detta perspektiv.  

 

1. Information inför mottagande av integrerad elev.  
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Utmärkande för lärare med ett kategoriskt perspektiv var att de inte erhöll någon direkt 

information kring eleven. En önskan om information fanns hos några men ingen ansåg att det 

var deras uppgift att söka efter information.   

 
     ”Jag hade gärna sett några anteckningar om hur det varit tidigare men det var ett blankt blad”. 

 

Lärare med ett kategoriskt perspektiv tillskrev ansvaret runt eleven inför mottagandet som 

någon annans, t.ex. speciallärare eller assistent. De ville bland annat få information kring 

elevens utvecklingsnivå och lämpligt undervisningsmaterial  

 
 ”Vilken hjälp som finns både för mig och för honom, lämpligt material och var jag hittar det, det är 

inte meningen att jag som lärare på […]-stadiet ska ner och jaga böcker på […] -stadiet. Det är inte 

mitt jobb”. 

 
Lärare med relationellt perspektiv  
Utmärkande för lärare med ett relationellt perspektiv var att när de inte erhöll tillräcklig 

information om elevens lärandeegenskaper sökte informationen på egen hand via 

speciallärare, tidigare lärare, vårdnadshavare m.m. En lärare fick möjlighet till information 

under ett överlämnings-samtal. För den eleven följde också tidigare assistent med. Två lärare 

hade en god förförståelse genom privat koppling till eleven och dennes nätverk. 

 
”Jag fick ju ingen information alls mer än att han skulle läsa efter särskolans läroplan, det jag sökte 

direkt var information kring material, anpassat material […] sökte detta med hjälp av ”rektorer och 

överlämnande skola där det fanns en personal med kunskap om detta”. 

 

Lärare med ett relationellt perspektiv ansåg att det var viktigt att få information kring 

bedömning, elevens kunskapsnivå, elevens behov av stöd, undervisningen upplägg, 
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kravnivå, elevens styrkor och intressen, samsyn i personalgruppen och personals 

förhållningssätt mot eleven. 

 
”Det första jag tänkte på var alla bedömningar, hur jag skulle tänka där och göra där, hur jag skulle 

lägga upp undervisningen, vad han skulle klara av och sätta mig in i det först. Vad han tycker är kul, 

för alla elever och speciellt med hans störning tycker att något är jättetråkigt eller jättekul, så att man 

tar hans styrkor och jobbar med dom och det han kan så att han känner att han lyckas”.  

 

Lärare med medel perspektiv 
En lärare placerades i medelgruppen utifrån avsaknaden av eget engagemang att söka 

information men nämner att specialläraren informerade om elevens lärandeegenskaper. 

 

 
2. Ansvarsfördelning i arbete med integrerad elev lärare/ speciallärare  
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Utmärkande för lärare med ett kategoriskt perspektiv är att planering och genomförande av 

lektioner är speciallärarens ansvar. De anser att nuvarande skolform är fel för eleven och att 

eleven skulle få en bättre och mer anpassad undervisning i särskolan. Lärarna uttrycker att 

tiden inte räcker till och att eleverna befinner sig på olika kognitiva nivåer vilket leder till att 

eleven inte tillägnar sig kunskaper. Lärarna efterfrågar ett personalstöd till den integrerade 

eleven som ska finnas med under lektionen och ansvara för den integrerade elevens 

undervisning. De gånger eleven lämnar klassrummet sker det med annan personal som också 

har ansvaret för planering och genomförande av lektionen. 

 

”Jag är inte utbildad till att undervisa elever med utvecklingsstörning, jag är vanlig lärare för vanliga 

elever.  Jag har ingen nedsatt tjänst och jag får inget extra betalt utan det är tiden för de andra som går. 

Specialläraren ska göra allt som är utöver ordinarie tjänst för mig, ordinarie tjänst för mig är att 

undervisa i mitt ämne”. 

 
Lärare med relationellt perspektiv   
Utmärkande för lärare med ett relationellt perspektiv är att de ser sig själva som ansvariga för 

både planering och genomförande av undervisningen. De stöd som efterfrågas från 

speciallärare är bland annat om hur de ska utveckla sin undervisning. Lärarna vill i samråd 

med speciallärare få stöd kring undervisningen utifrån grundsärskolans läroplan, bedömning 

och svar på pedagogiska dilemman som uppstår i vardagen. Tre av lärarna önskar också ett 

fysiskt stöd för eleven i undervisningssituationer. En av lärarna har kontinuerliga träffar med 

speciallärare för att i samråd diskutera och ta fram lämpligt material, få stöd i förståelsen av 

grundsärskolans läroplan och diskussion kring pedagogiska dilemman i vardagen. Två av 
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lärarna inom denna kategori har funktionen som speciallärare för integrerad elev, båda två 

menar att den resurs de utgör inte utnyttjas av andra lärare. Vid de tillfällen integrerad elev 

har undervisning utanför klassrummet är en av dem ansvarig för undervisningen medan den 

andra får uppgifter med sig av ämneslärare. 

De pedagogiska dilemman som nämns är tiden. Att få den att räcka till för både planering och 

förberedelse av både lektion och material, träffar med speciallärare och att under lektionstid 

stötta den integrerade eleven. Ett annat dilemma är att se och mäta elevens styrkor/ svagheter, 

skapa en samsyn kollegor emellan och bemöta andra funktionsnedsättningar som 

förekommer. 

 

”Ansvaret är mitt- jag är ju hans lärare, […] jag har huvudansvaret för hans kunskaper men eftersom 

jag inte har kunskaper om en inkluderingselev/särskoleelev. Hur ska jag tänka kring material? Hur 

lägger jag ribban? Att man har en som kan pusha en, gör jag rätt nu? Är jag elak nu och låter honom 

vara med på de vanliga idrottslektionerna, är jag dum som jobbar med matte så här? Att få lite 

stöttning i tänket. 

 
 
3. Individuella mål/ planer för integrerad elev  
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Tre av lärarna upprättar inga planer eftersom de inte ser det som sitt ansvar och vet inte heller 

om någon annan gör planerna. En lärare har varit behjälplig vid upprättande av IUP som 

gjordes av specialläraren. En annan lärare har använt mål och planer som gäller för 

grundskolan. 

Lärare med relationellt perspektiv 
Individuella mål och planer görs för den integrerade eleven utifrån grundsärskolans läroplan 

och timplanen är också anpassad. Under många lektioner är undervisningen utformad på 

sådant sätt att den integrerade eleven kan delta på samma villkor som övriga elever, 

skillnaden ligger i den bedömning som görs. En lärare utformar elevens planer och mål 

tillsammans med assistent och speciallärare. 

Lärare med medel perspektiv  
En lärare placerades i medelperspektivet eftersom denna kände en osäkerhet inför bedömning 

och upprättandet av planer och önskar ett samarbete för att upprätta dessa. Läraren uttryckte 

även en osäkerhet i ansvarstagandet och vet inte om upprättande av planer ingår i 

arbetsuppgifterna som undervisande lärare. 

  

 
 



 

27 

 

4. Kontroll av integrerad elevs kunskapsutveckling  
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Utmärkande för lärare med ett kategoriskt perspektiv är att bedömning av elevens 

kunskapsutveckling sker vid betygssättning eller när ett arbetsområde är färdigarbetat. En av 

lärarna säger att kontrollen sker när eleven inte arbetar och handlar mer om att få eleven att 

komma vidare med uppgiften än om kunskapsutveckling. Flera av lärarna anser att det är 

speciallärarens uppgift att följa upp och kontrollera den integrerade elevens 

kunskapsutveckling. 

 
Lärare med relationellt perspektiv  
Utmärkande för lärare med relationellt perspektiv är att de alla arbetar med formativ 

bedömning. Många gånger sker denna bedömning muntligt tillsammans med eleven. En åsikt 

som framkommer att det är svårt att bedöma vad eleven kan eller inte kan och därför sker en 

anpassning av undervisningen kontinuerligt. 

 
 
5. Individuell anpassning av undervisningen för integrerad elev  
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
En lärare gör anpassningar genom att eleven ges möjlighet att använda konkretare material 

och lyssna på inlästa texter. En lärare gör ingen anpassning. 

 

”Nej, det är samma. Jag har en hel klass som jag måste driva framåt. Jag kan inte anpassa min 

undervisning till en som är så långt efter. Då utvecklas ju de andra inte något. Det jag möjligen gör är 

att gå fram till honom och höra om han förstod eller om vi ska ta det igen om den tiden finns”. 

 
Lärare med relationellt perspektiv  
Utmärkande för lärare inom ett relationellt perspektiv är användande av anpassat material till 

eleven. Instruktioner och genomgångar är oftast muntliga och de arbetar ofta en till en. En 

lärare undervisar hela klassen utifrån grundsärskolans läroplan i sitt ämne. De nämner också 

vikten av att ge stöttning i teoretiska ämnen, anpassning av uppgifter till elevens nivå, enkla 

förklaringar, att läsa för eller skriva åt eleven, användande av inläsningstjänst, diskussioner på 

elevens nivå, återkoppling så eleven förstår uppgiften, individuell genomgång som är 

utformad till elevens förståelsenivå, tydliga enkla instruktioner. De utgår därifrån eleven 

befinner sig kunskapsmässigt. Eleven erbjuds avskildhet vid testsituationer. 
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”Mycket muntligt- eleven läser inte så mycket, skriver inte så mycket, har hjälpmedel, jag kan skriva 

åt honom, förklara på ett helt annat sätt, måste föra ämnet i hans personliga värld […] koppla ihop det 

som sker i världen till hans familj så att det blir lättare för honom att relatera det till honom, det 

kommer närmare honom. Material, instruktioner, relatera till hans vardag, erfarenhetsbank, annat 

material i vissa ämnen. Inläsningstjänst och lyssnar”. 

 

Lärare med medel perspektiv 
Två lärare placerade i mellangruppen uttrycker anpassningar i undervisningen som att 

förenkla uppgifter och material för eleven. De riktar interaktionen till alla istället för 

integrerad elev med syfte att inte peka ut eleven. Dessa lärare uppger att anpassningen sker 

vid få tillfällen och de menar att tiden inte räcker till för att ge eleven det stöd som behövs. De 

nämner att det som eleven presterar i form av inlämnade uppgifter ligger till grund för 

bedömningen. 

  
 ”De få tillfällen som jag kan sitta själv med honom, jag skriver och han skriver av på sin iPad. Jag får 

sitta och beskriva och förklara mycket muntligt. Det material han presterar är underlagen för 

bedömningen.” 

 

 
6. Samarbete med resursteam kring integrerad elev 
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Fem lärare med ett kategoriskt perspektiv önskar ett samarbete med resursteam för att 

samråda kring undervisningssituationen för den integrerade eleven. De tar dock inget eget 

initiativ för att ett samarbete ska komma till stånd. Fyra lärare säger sig inte ha något behov 

av stöd från resursteam men vet var de vid behov ska vända sig. En lärare anser att det vore 

önskvärt med stöd av resursteam men funderar också om elever med utvecklingsstörning ska 

ges möjlighet till integrerad undervisning. 

 

”Nej, önskvärt? Ja, helt klart men på vilket sätt vet jag inte. Jag tycker ju att när det är sådana här 

elever så ska de inte vara med i ordinarie klass. För det fungerar inte, eleven är alldeles för långt efter. 

Då ska de ju ha en personlig assistent som sitter bredvid hela tiden och som kan förklara, kan hjälpa 

[…] kommunen skulle behöva ta något ansvar för sitt politiska beslut- det ska ju inte jag, eller rättare 

sagt resten hela klassen bli lidande”. 

 
Lärare med relationellt perspektiv 
En lärare placeras i ett relationellt perspektiv och orsaken till det är att det endast för en elev 

finns ett fungerande samarbete med resursteam kring elevens utvecklingsstörning. Den 
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läraren har dock en önskan att utöka resursteamet med kunskap om ytterligare diagnoser för 

att till fullo tillgodose elevens behov. 

Lärare med medelperspektiv 
En lärare är placerad i medelgruppen utifrån sin roll som speciallärare och nämner att det inte 

finns något samarbete med resursteam kring den integrerade eleven. Den läraren nämner 

också problematiken med att övriga undervisande lärare inte ber om stöd eller önskar ett 

samarbete utifrån specialpedagogisk kompetens. 

 

4.1.1 Sammanfattning av lärarens inställning till integrerad elev 
 
Lärare med kategoriskt perspektiv 
Lärare med kategoriskt perspektiv sökte ingen information kring eleven inför mottagande. 

De anser att allt ansvar runt eleven är någon annans, liksom upprättande av mål och planer 

samt kontroll och uppföljning av elevens kunskapsutveckling. Kunskapsutvecklingen 

kontrolleras endast i samband med betygsättning. Liten eller ingen anpassning av 

undervisningssituationen görs. De anser att nuvarande skolform är fel och eleven skulle få en 

bättre och mer anpassad undervisning i särskolan.  

Lärare med relationellt perspektiv 
Lärare med relationellt perspektiv sökte självmant information inför mottagande. De ser sig 

själva som ansvariga för planering och genomförande av undervisningen.  

Lärarna utformar mål och planer för den integrerade eleven utifrån grundsärskolans läroplan. 

Utmärkande för lärare med relationellt perspektiv är att de alla arbetar med formativ 

bedömning. Undervisningen anpassas så att den integrerade eleven kan delta på samma 

villkor som övriga elever.  

Lärare med medel perspektiv 
Lärare med medel perspektiv tog del av information inför mottagande om den gavs men sökte 

inget själv. Dessa lärare efterfrågar oftast ett samarbete med speciallärare men ställer sig 

frågande till ansvarsfördelningen och önskar att någon person med expertkunskap ska finnas 

som stöd för läraren och ansvara för vissa delar i elevens skolsituation. Det finns en osäkerhet 

vid upprättande av mål och planer, kunskapsbedömning, anpassning av undervisning. 

Kunskapsutvecklingen kontrolleras endast i samband med betygsättning. Liten eller ingen 

anpassning av undervisningssituationen görs. 
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4.2 Interaktioner mellan lärare och integrerad elev  

Resultat av observationerna inleds med en deskriptiv redogörelse i två olika tabeller, där varje 

tabell förklaras med en inledning. I båda tabellerna anges lärarna med bokstäverna A-L och de 

tre eleverna anges med bokstäverna X, Y, Z. Där lärarens tilldelade bokstav upprepas på flera 

rader betyder att flera observationer genomförts på dennes lektioner. I tabellerna redovisas 

endast den uppgiftorienterade interaktionen eftersom den ej uppgiftorienterande bara varade 

några sekunder/ lektion. 

 
Interaktion lärare – integrerad elev  
I tabell 2 presenteras den interaktion mellan lärare och integrerad elev som förekom på 

lektionerna. Den uppgiftsorienterade interaktionen redovisas på tre nivåer av elevens 

kognitiva engagemang, låg-, delvis- och full nivå. Interaktionen är angiven i antal 

interaktioner mellan lärare och integrerad elev samt sammanlagd tid för interaktioner under en 

och samma lektion. I kolumnen ämne presenteras ämnets karaktär och i kolumnen övrig 

information redovisas lektionens upplägg som kan ha haft betydelse för interaktionen.  

TABELL 2 Observationer – direkt uppgiftorienterad interaktion lärare/ integrerad elev 
  Uppgiftsorienterad interaktion                                        

frekvens/ kognitiv nivå och tid 

Total interaktion 

frekvens och 

tid/lektion  

 

Lärare Elev Ämne A. 

 Låg 

Tid B.  

Medel 

Tid C.  

Hög 

Tid Antal Tid Övrig information 

A X Teori 4 2 min 2 2 min   6 4 min  

A X Teori 6 2 min 4 2 min   10 4 min  

A X Teori 2 sek 2 2 min   4 2 min  

A X Teori 1 2 min 2 2 min   3 4 min  

B Y Teori 3 2 min 3 6 min   6 8 min  

C Y Praktik 2 sek     2 sek Gruppaktivitet 

D Y Teori         Film 

E Y Teori 4 sek     4 sek  

E Y Praktik 4  2 min 10 14 min 1 5 min 15 21 min Enskild uppgift 

F Z Praktik         Gruppaktivitet 

G Y Praktik         Gruppaktivitet 

G Y Praktik         Gruppaktivitet 

H Y Teori 1 sek     1 sek  

I Y Praktik 5 sek 2 7 min   7 7 min Enskild uppgift 

J Z Teori 1 sek   1 2 min 2 2 min  

K Z Teori     1 1 min 1 1 min  

L Y Teori 1 sek     1 sek Film 

L Y Teori 3 2 min     3  2 min  
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Resultat observationer – direkt interaktion lärare/ integrerad elev , tabell 2 
Den mesta interaktionen förekom på låg- eller medelnivå avseende kognition för samtliga 

elever. Tiden varierade från några sekunder till i stort sett hela lektionen. Det finns en skillnad 

i antal interaktioner och deras längd beroende på om lektionen var av teoretisk eller praktisk 

karaktär. Under praktiska lektioner var det fler instruktioner till eleven eller gruppen vilket 

gjorde att antalet interaktioner och längden på dessa skilde sig från de lektioner som hade en 

teoretisk karaktär. Under de praktiska lektionerna deltog också eleven i stort sätt på samma 

villkor som övriga elever. Vid grupparbeten förekom mycket lite interaktion mellan lärare och 

integrerad elev men desto mer mellan eleverna 

 

För elev X förekom korta interaktioner med en frekvens från 3-10 st./ lektion och den totala 

interaktionstiden varierade mellan 2-4 minuter. Den kognitiva nivån pendlade mellan låg och 

medel vilket innebär att möjligheten till kunskapsutvecklingen för eleven också varierade. 

 

För elev Y varierade frekvensen, tiden och den kognitiva nivån på interaktionerna mycket. 

Frekvensen/ lektion varierade från 0-15 st. och den totala interaktionstiden/ lektion varierade 

från några sekunder till 21 minuter. Interaktioner förekom inom samtliga kognitiva nivåer.  

En lektion urskiljer sig extra mycket, se lärare E. Den totala interaktionstiden för den 

lektionen var 21 minuter och det förekom 15 st. interaktioner. 10 av dessa interaktioner som 

var på medelnivå avseende kognition pågick sammanlagt i 14 minuter. En annan interaktion 

varade i 5 minuter och var på hög kognitiv nivå. Denna lektion var också den enda för elev Y 

där interaktionen förekom på hög nivå vilket gav eleven goda möjligheter till 

kunskapsutveckling.  

När eleven arbetade med enskild uppgift fanns läraren i direkt närhet för att stötta och vägleda 

vilket ger en högre frekvens av interaktioner och längre sammanlagd tid för dessa på en medel 

kognitiv nivå, se t.ex. lärare E och I.  

Förutom lektionerna med lärare E, B och I där mycket av interaktionen förekom på medel 

kognitiv nivå, vilket gav eleven vissa möjligheter till kunskapsutveckling, var övriga 

interaktioner på låg kognitiv nivå eller obefintliga vilket gav eleven små eller inga möjligheter 

till kunskapsutveckling. Under två av lektionerna tittade eleverna på film vilket kan vara en 

förklaring till att det förekom lite interaktion.  

 

För elev Z förekom få interaktioner och de pågick under kort tid. Under två lektioner förekom 

en interaktion/ lektion som varade i 1- 2 minuter och var på hög kognitiv nivå. När annan 

personal kom till klassrummet förekom ingen mer interaktion mellan undervisande lärare och 
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elev Z. Under lektionen med lärare F arbetade eleverna i grupp och då förekom det ingen 

direkt interaktion mellan lärare och integrerad elev men desto mer mellan eleverna.  

 

Interaktion lärare – integrerad elev och klass 
I tabell 3 redovisas den totala tiden för direkt interaktion lärare/ elev som är sammanräknad 

från tabell 2 med tillägg av de interaktioner som förekom mellan lärare och klass. Tiden när 

den integrerade eleven var fokuserad under klassgenomgången redovisas i separat kolumn. I 

kolumnen ämne presenteras ämnets karaktär och i kolumnen övrig information redovisas 

lektionens upplägg som kan ha haft betydelse för interaktionen. 

 

TABELL 3 Sammanfattning interaktioner riktade mot integrerad elev och klass/elevens fokus 

  Direkt interaktion – 

Lärare/elev 

Interaktion- 

Lärare/ klass 

 

Lärare Elev Antal Tid Antal  Tid Elevens fokus Övrig information 

A X 6 4 min 6 10 min 5 min  

A X 10 4 min 3 15 min hela tiden  

A X 4 2 min 10 10 min hela tiden  

A X 3 4 min 6 15 min hela tiden  

B Y 6 8 min 1 Sek   

C Y 2 sek 6 5 min hela tiden Gruppaktivitet 

D Y   4 25 min 5 min Film 

E Y 4 sek 2 25 min hela tiden  

E Y 15 21 min    Enskild uppgift 

F Z   5 30 hela tiden Gruppaktivitet 

G Y   12 30 hela tiden Gruppaktivitet 

G Y   6 30 hela tiden Gruppaktivitet 

H Y 1 sek 2 40 min 10 min  

I Y 7 7 min    Enskild uppgift 

J Z 2 2 min 3 Sek   

K Z 1 1 min     

L Y 1 sek 6 25 min 5 min Film 

L Y 3 2 min 2 20 min 5 min  

 
Resultat observationer- interaktion lärare/ integrerad elev, lärare/helklas s/ 
elevens fokus, tabell 3 
Tiden för interaktioner riktade till helklass varierade från några sekunder till 40 minuter. 

Antalet interaktioner varierade från 0 – 12 st. Det finns en skillnad i antal interaktioner och tid 
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beroende på om lektionen är av teoretisk eller praktisk karaktär. I praktiska ämnen varvades 

korta interaktioner med praktiskt utövande och den tiden var samtliga elever fokuserade under 

hela lektionen. Under vissa lektioner förekom ingen interaktion mellan lärare och klass, den 

interaktion som förekom var då antingen direkt till eleven eller inom elevgruppen. 

 

För elev X kunde vi se att läraren riktade sig mer till hela klassen än till eleven när det gäller 

tiden för interaktioner och frekvens, undervisningen var under dessa interaktioner utformad 

utifrån elev X förutsättningar och elev X var fokuserad merparten av interaktionstiden. 

Läraren interagerade totalt 10-15 minuter/ lektion riktat till helkass och 2-4 minuter riktat till 

elev X. 

 

För elev Y var det en stor variation avseende antal interaktioner och den totala 

interaktionstiden, det varierade också hur lärarna interagerade med integrerad elev och klass, 

utmärkande var elevens fokus vid långa klassgenomgångar. De gånger genomgången var 

anpassad efter elevens förutsättningar höll elevens fokus hela interaktionen men de gånger 

genomgången var för svår eller inte anpassad efter elevens förutsättningar tappade eleven 

fokus snabbt och få lärare uppmärksammade detta, se lärare D, H och L. Eleven var också 

fokuserad när interaktionen riktad till helkass var uppdelad i fler och kortare interaktioner.  

 

För elev Z förekom väldigt lite interaktion riktad mot helklass om man bortser från lektionen 

med lärare F, där det förekom 5 interaktioner och den totala interaktionstiden var 30 minuter. 

Hela lektionen med lärare F var anpassad utifrån elevens förutsättningar och eleven var 

fokuserad hela tiden. På de övriga observationerna förekom endast interaktion mellan lärare - 

integrerad elev.  

4.3 Samband mellan lärarens inställning och interaktion 

Resultatet mellan lärarens inställning till integrerade elever och den interaktion som 

förekommer inleds med en deskriptiv redogörelse i tabell 4.  

Därefter följer en kvalitativ djupanalys som är en jämförelse mellan hur läraren uppfattar sitt 

ansvar och sin roll i arbetet med integrerade särskoleelever och den interaktion som sker, 

utifrån frekvens och kognitiv nivå, mellan lärare och integrerad elev.  

Nedan i tabell 4 har lärarens medelvärde lagt till i kolumn två, övriga kolumner som redovisar 

interaktionen är resultat från tabell 2 och 3. 
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Tabell 4- Samband mellan lärares inställning och interaktion 

 

 

  Interaktion – 

lärare/elev 

Interaktion- 

lärare/ klass 

 

Lärare Värde Elev Antal Tid Antal  Tid Elevens 

fokus 

Övrig information 

A 5 X 6 4 min 6 10 min 5 min  

A 5 X 10 4 min 3 15 min hela tiden  

A 5 X 4 2 min 10 10 min hela tiden  

A 5 X 3 4 min 6 15 min hela tiden  

B 4,5 Y 6 8 min 1 Sek   

C 4,5 Y  2 sek 6 5 min hela tiden Gruppaktivitet 

D 4,5 Y   4 25 min 5 min Film 

E 3,5 Y 4 sek 2 25 min hela tiden  

E 3,5 Y 15 21 min    Enskild uppgift 

F 3,5 Z   5 30 min hela tiden Gruppaktivitet 

G 3,5 Y   12 30 min hela tiden Gruppaktivitet 

G 3,5 Y   6 30 min hela tiden Gruppaktivitet 

H 2,5 Y 1 sek 2 40 min 10 min  

I 2,5 Y 7 7 min    Enskild uppgift 

J 2,5 Z 2 2 min 3 Sek   

K 1,5 Z 1 1 min     

L 1 Z 1 sek 6 25 min 5 min Film 

L 1 Y 3 2 min 2 20 min 5 min  

 

4.3.1 Djupanalys- samband mellan lärares inställning till integrerade elever och 

interaktion 

  

Lärare med kategoriskt perspektiv 
Utmärkande för lärare med ett kategoriskt perspektiv var att de ansåg att allt ansvar för eleven 

är någon annans, t.ex. speciallärare eller assistent och de efterfrågar inget stöd från resursteam 

för att utveckla sin undervisning. Observationerna visade att när assistent eller speciallärare 

anslöt till lektionen upphörde interaktionen totalt mellan undervisande lärare och elev. De 

efterfrågar ett personalstöd till den integrerade eleven som ska finnas med under lektionen och 

ansvara för den integrerade elevens undervisning.  

Lärarna anser att nuvarande skolform är fel för eleven och att eleven skulle få en bättre och 

mer anpassad undervisning i särskolan. Lärarna uttrycker att tiden inte räcker till att göra 

individuella anpassningar. De ser svårigheter med att eleverna befinner sig på olika kognitiva 
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nivåer vilket leder till att den integrerade eleven inte tillägnar sig kunskaper. Det förekom få 

och korta interaktioner direkt till eleven och nästintill ingen anpassning av undervisningen. 

Däremot förekom flera interaktioner riktade mot helklass, klassgenomgångar, som varade 

nästan hela lektionen och där vi kunde se att den integrerade eleven tappade fokus efter en 

kort stund vilket inte läraren gjorde något åt. De genomgångar som hölls var inte anpassade 

till integrerad elevs kunskapsnivå vilket innebär att elevens förutsättningar för lärande vid 

dessa lektioner var näst intill obefintliga. 

Lärare med relationellt perspektiv  
Utmärkande för lärare med ett relationellt perspektiv är att de ser sig själva som ansvariga för 

alla elever oavsett svårigheter. Lärarna vill i samråd med speciallärare eller resursteam få stöd 

i tänkandet kring hur de själva ska utveckla sin undervisning, genomföra bedömning och 

bemöta pedagogiska dilemman i vardagen. Undervisningen anpassas på sådant sätt att den 

integrerade eleven kan delta på samma villkor som övriga elever och anpassningarna görs 

utifrån individ och behov med avstamp där eleven befinner sig kunskapsmässigt. 

Kunskapsutvecklingen hos eleverna mäts formativt. Sett utifrån interaktion varierar den i både 

frekvens och kognitiv nivå, den interaktion som förekom låg på låg- och medelnivå. Dessa 

nivåer på interaktioner ger i för sig elever små eller vissa förutsättningar för lärande men den 

sammanlagda tiden dessa kan ändå ha betydelse eftersom eleven är engagerad under längre 

tid. Tiden för interaktion riktad mot helkass var kortare och mer frekvent än för lärare i de 

andra perspektiven. Under interaktioner med helklass var den integrerade eleven fokuserad i 

stort sett hela tiden. 

Lärare med medel perspektiv 
Utmärkande för lärare med ett medel perspektiv är att det finns en vilja att möta elevens 

behov. Det finns en osäkerhet i att göra bedömningar, upprätta mål och planer eller vilka 

kunskapskrav som gäller för eleven. Dessa lärare efterfrågar ett samarbete med speciallärare 

men ställer sig frågande till ansvarsrollen. Lärarna uttrycker en önskan att individanpassa 

undervisningen men uppger att de inte har tid till att anpassa material och att tillfällena när 

anpassning sker i klassrummet är få. Lärare med ett medel perspektiv har en stor variation i 

frekvensen och kognitiv nivå, interaktionen förekom både på låg, medel och hög. Variationen 

i kognitiv nivå kan bero på undervisningens upplägg. Det förekom flera interaktioner riktade 

mot helklass som varade nästan hela lektionen. Elevens fokus varierar beroende på aktivitet, 

det vi kan se här är att det vid teoretiska genomgångar som är för svåra för eleven tappar 

också eleven snabbt fokus. Men det fanns även flera lektioner med genomgångar riktad mot 

klass där eleven var fokuserad hela lektionen. Att eleven är fokuserad under hela lektionen ger 
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eleven goda förutsättningar för lärande och andra lektioner där förutsättningar för lärande 

saknas helt. Dessa lärare har placerats i medel perspektiv med anledning av att de flesta 

pendlar mellan ett relationellt perspektiv inom olika ämnesområden vilket också visar sig 

tydligt. Flera av lärarna placerar problemet hos individen och de önskar att någon person med 

expertkunskap ska vara ett stöd för läraren och ansvara för vissa delar kring elevens 

skolsituation vilket visar på ett kategoriskt perspektiv. Flera av lärarna visar också en strävan 

efter att göra anpassningar utifrån elevens behov och förmågor vilket visar på ett relationellt 

perspektiv. 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Skillnader i inställning till integrerade elever visar sig tydligt när en jämförelse görs mellan 

lärare med kategoriskt perspektiv samt relationellt perspektiv. Synen hos lärare med ett 

kategoriskt perspektiv, är att allt ansvar för eleven är någon annans medan lärare med ett 

relationellt perspektiv anser att allt ansvar är deras. Stödet som efterfrågas av lärare med 

kategoriskt perspektiv är någon annan ska undervisa eleven medan lärare med relationellt 

perspektiv vill ha stöd för att utforma sin undervisning. Lärare med ett kategoriskt perspektiv 

anser att integrerade elever kanske inte ens ska ges möjlighet att få sin undervisning i 

grundskolan eftersom det kan krävas mer av läraren än det som ingår i normal tjänst.  

Skillnaden i interaktioner, mellan lärare och integrerad elev, beroende på lärarens perspektiv 

visar sig tydligt i både interaktion direkt till eleven och i den interaktion som riktades till 

helklass. Den direkta interaktionen var, om den ens förekom, kort och oftast på en låg 

kognitiv nivå. När annan personal anslöt till klassrummet upphörde undervisande lärare helt 

att interagera med eleven. 

Genomgångar i helklass där lärare med ett kategoriskt perspektiv undervisade, var ofta långa 

och på en för hög kognitiv nivå för de integrerade eleverna som tappade fokus efter en liten 

stund. Att eleven tappade fokus uppmärksammades inte och under dessa lektioner gavs eleven 

små eller obefintliga förutsättningar för lärande. På genomgångar där lärare med ett 

relationellt perspektiv undervisade var genomgångarna betydligt kortare och på en den 

integrerade elevens kognitiva nivå vilket gjorde att eleven var fokuserad i stort sett hela tiden 

och eleven gavs goda förutsättningar för lärande.  
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5 Diskussion 
Diskussionen består av först en metoddiskussion, därefter diskuteras resultatet kopplat till 

studiens bakgrund och avslutningsvis kommer ett stycke där vi presenterar ett förslag på 

vidare forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi diskuterar studiens metodval, de analysmetoder vi använt samt studiens tillförlitlighet och 

giltighet. 

5.1.1. Metodval  

Det är viktigt att i all forskning reflektera över vilka forskningsmetoder som använts och hur 

de påverkar tolkningen av materialet. En väl genomförs studie ger bättre slutsatser, säkrare 

resultat och djupare förståelse enligt Gustavsson (2004). 

Utgångspunkt för vår studie var att göra en liknande den som gjordes av Jordan och Stanovich 

(2001). Val av metoder var därför ganska givna för datainsamling och analys; kvantitativa 

strukturerade observationer, semistrukturerade intervjuer med ett kvantitativt analysredskap 

samt kvalitativ innehållsanalys. Att kombinera olika metoder för insamlande och analys av 

data menar Björndal (2002) ger möjligheter för forskaren att få fram lite mer och djupare 

information till sin undersökning.  

 

Risken för felbedömningar minskades genom användande av en observationsguide med givna 

regler (Bryman, 2011). Vi anser att både observations- och intervjuguiden vi använde 

fungerade bra, både vid insamlande och analysering av data. Vid tester av observationsguiden 

insåg vi att den behövde omarbetas för att få tydligare regler hur noteringar och registreringar 

skulle göras. Denna omarbetning gjordes för att säkerställa interbedömarreliabiliteten. 

 

Genom att använda en intervjuguide hade vi en struktur att följa under intervjuerna, men det 

lämnade också utrymme för flexibilitet, vilket gav oss möjlighet att ställa ytterligare frågor 

som ett förtydligande vilket Bryman (2011) menar gör det möjligt för forskaren att ställa de 

frågor som behövs för resultatet. Det vi kan se som en nackdel var den tidspress vi hade för 

insamlande av data vilket innebar att vi genomförde flera intervjuer och observationer på 

samma dag. Det var ansträngande för båda momenten kräver att forskaren är koncentrerad 

och fokuserad för att inte missa viktig information. Denna tidspress ökades av elever och 

lärares sjukdom, praovecka för elever och en temavecka med schemabrytande aktiviteter. 
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Samtliga intervjuer fanns inspelade och vi kunde därför i ett senare skede transkriberas i lugn 

och ro vilket vi anser var en fördel. Vi hade också möjlighet att lyssna flera gånger när vi kände 

en osäkerhet i bedömningen och vilket är ett sätt att säkerställa resultatet och därmed också 

kvaliteten i studien (Bryman (2011).  

 

5.1.2 Analys 

Vid analysen av intervjuerna användes ett kvantitativt analysredskap (Jordan & Stanovich, 

2001). Eftersom analysredskapen för både intervjuer och observationer var tydligt utformade 

var analysen relativt lätt att utföra. Observationerna och intervjuerna genererade en stor 

mängd data, som vi vid inledningen av analysarbetet först upplevde som överväldigande. En 

svårighet var hur vi skulle hantera och strukturera all insamlad data och analysera den för att 

kunna presentera ett tydligt resultat som besvarade våra frågeställningar.  Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002) menar att forskarens fantasi kan vara det största hindret i 

analysarbetet, med ett stort empiriskt material kan man son forskare ställa sig många frågor 

hur materialet ska analyseras. Materialet kan analyseras i sin helhet eller i delar, varje 

observation kan analyseras för sig själv. Vi valde att utgå från helheten för att sedan 

presentera del för del, dessa delar kopplades sedan ihop i en djupare resultatanalys.  

 

5.1.3 Tillförlitlighet och giltighet 

Gustavsson (2004) menar att validiteten kan bli lidande när man försöker fånga människors 

olika uppfattningar och upplevelser och Einarsson och Hammar Chiriac (2002) menar att 

forskare aldrig kan vara säkra på om deras egna uppfattningar eller tolkningar påverkar 

resultatet. Vår förförståelse om elever med utvecklingsstörning ser vi som ett dilemma och 

den kan påverka vad vi anser viktigt i ett yttrande. Vi har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt att säkerställa att det är just lärarens uppfattning som framkommit i intervjuerna men 

risken finns att de färgats av vad de tror att vi är ute efter, några kan ha utgett sig för att vara 

mer positivt inställda till integrerade elever än de i själva verket var.  

 

Vi har sett att vårt resultat till stor del stämmer överens med Jordan och Stanovich (2001). 

Denna överenstämmelse anser Einarsson och Hammar Chiriac (2002) vara ett tecken på god 

tillförlitlighet.  

 

Tolv lärare och tre elever ingick till slut i studien vilket kan anses som ett litet urval och målet 

var att genomföra 12 intervjuer och 24 observationer. Vi planerade att genomföra 

observationer på två lektioner med varje ämneslärare och fyra observationer med den lärare 

som arbetar som klasslärare. Två av eleverna och en lärare blev under tiden för 
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datainsamlingen sjuka vilket resulterade i att det med vissa lärare som undervisade på 

högstadiet och mellanstadiet genomfördes en observation. Detta bortfall gjorde också att vi 

blev tvungna att tillfråga andra lärare i all hast för att få tillräckligt många intervjuer och 

observationer knutna till studiens tre elever. För att följa forskningsetiska principer fick dessa 

lärare också lämna ett skriftligt medgivande. Det begränsande urvalet menar Gustavsson 

(2004) ger oss ett resultat på djupet, en ökad förståelse för problemet men genererar inga 

generaliserbara resultat. (Gustavsson, 2004). 

 

Ett etiskt dilemma, både negativt och positivt, kan vara att genomföra studier på sin egen 

arbetsplats. Som forskare är man känd men det kan också innebära att man inte är objektiv vid 

datainsamlingstillfällen (Kvale och Brinkmann, 2009). Eleverna som ingår i studien går på 

olika skolor vilket hade kunnat ge oss båda möjlighet att genomföra datainsamling på för oss 

okända skolor men yttre omständigheter som sjukdom mm gjorde att vi fick planera om.  

 

Det lilla urvalet av integrerade elever i kommunen innebar för oss ett etiskt dilemma med att 

bearbeta och redovisa insamlad data så konfidentiellt som möjligt, vi upplevde svårigheter 

med att presentera resultatet och citera utsagor från lärarna på ett etiskt korrekt sätt att inga 

deltagare skulle gå att identifieras. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att se vilka förutsättningar för lärande, med fokus på interaktion, 

som ges till integrerade elever som läser efter särskolans läroplan men får sin undervisning i 

grundskolan och hur förutsättningarna påverkas av lärarens inställning till integrering. Därför 

diskuteras resultatet utifrån lärarens inställning till integrering, förutsättningar för lärande 

för integrerade elever samt sambandet mellan lärares inställning till integrerade elever och 

interaktionens betydelse för lärande. 

 

5.2.1 Lärares inställning till integrering  

Två av lärarna i vår studie visade genomgående i både intervjuer och observationer upp de 

kriterier som visar på ett kategoriskt perspektiv och de ansåg att allt ansvar för elevens 

undervisning skulle åligga någon annan.  Det kategoriska perspektivet framkom tydligt 

genom lärarnas syn på sitt respektive speciallärarens ansvar men även elevens möjligheter att 

vara integrerad i grundskolan. Lärare med ett kategoriskt perspektiv ansåg att integrerade 

elever kanske inte ens ska ges möjlighet att få sin undervisning i grundskolan eftersom det 
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kan krävas mer av läraren än det som ingår i normal tjänst. De ansåg att eleven var felplacerad 

och skulle få det bättre i särskolan.  

Detta påvisade också Jordan och Stanovich (2001) i sin studie där lärare med ett kategoriskt 

perspektiv tillskrev lärandesvårigheter till eleven vilket låg utanför lärarens uppdrag. Nilholm 

(2005) nämner som centralt för kategoriskt perspektiv är att det är eleven som är problemet 

och det är någon person med expertkunskap som ska ta allt ansvar för eleven.  

Ett kategoriskt perspektiv på elever med utvecklingsstörning hos lärare menar Östlund (2012) 

ger en syn som relaterar till en mätning av individens begåvning och i sin tur diagnosticerar 

vilket ger tillhörigheten i särskolan.  

För att integrering skall lyckas menar flera forskare (Hristovskaa och Jovanova-Mitkovskaa, 

2009; Theoharis och Causton, 2014) att det hos läraren behövs en öppenhet för inkludering 

och byggande av en lärandemiljö med tillit och stöd. Vi kunde se att denna öppenhet och vilja 

att förändra fanns hos de fyra lärare som påvisade kriterier för ett relationellt perspektiv.  

Lärarna med ett relationellt perspektiv ville i samråd med speciallärare eller resursteam få 

stöd kring hur de kunde utveckla och utforma sin undervisning för att skapa goda 

förutsättningar för lärande för den integrerade eleven. De vill också få hjälp med att göra 

bedömningar och hur de skulle bemöta pedagogiska dilemman i vardagen. Jordan och 

Stanovich (2001) fann att lärare som kategoriserades som relationella såg sig själva som 

ansvariga för alla elever oberoende av elevers svårigheter. Nilholm (2005) menar att lärare 

med ett relationellt perspektiv skapar en miljö som är anpassad utifrån elevens behov och 

förmågor och Östlund (2012) kopplar det relationella perspektivet till att förstå begreppet 

utvecklingsstörning på ett socialt, interaktionsinriktat sätt.  

 

5.2.2 Förutsättningar för lärande för integrerade elever (Pedagogiskt perspektiv på 

utvecklingsstörning) 

 

Jordan och Stanovich (2001) har i översikter funnit att även om delaktighet och integrering är 

en mänsklig rättighet finns det många lärare som visar en ovilja till att stödja elever i behov 

av särskilt stöd när de är placerade i vanliga skolor. Vi kunde se en avsaknad av individuell 

anpassning av lektionens innehåll och genomförande vilket ledde till att eleven tappade fokus 

och blev passiv på lektioner där läraren hade ett kategoriskt perspektiv.  

Granlund och Göransson (2011) menar att det krävs en kunskap om pedagogiska strategier 

som ligger utanför ramen för det sätt läraren är van att undervisa på. De menar också att 

läraren behöver ha en vilja att genomföra dessa strategier. Hos de sex lärare som 
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kategoriserades i ett medelperspektiv fanns en strävan om anpassningar i undervisningen men 

kunskapen om hur det kunde göras saknades och de önskade ett specialpedagogiskt stöd. 

 

Combs, Elliott och Whipple (2010)  fann att lärare som hade ett kunnande kring elever i 

behov av särskilt stöd hade en god planering för sin undervisning och använde flera 

undervisningsstrategier samt individuella lösningar. Att lärare med egen kunskap eller stöd av 

speciallärare utformade en undervisning på sätt som gav den integrerade eleven goda 

förutsättningar för lärande fann vi hos de lärare som kategoriserades som relationella. Enligt 

Hristovskaa och Jovanova-Mitkovskaa (2009) ger en individanpassad undervisning goda 

förutsättningar för lärande. Hos lärare med ett relationellt perspektiv bedrivs en god 

undervisning som gäller för alla elever och inte en speciell för eleven i behov av särskilt stöd  

(Mitchell, 2008). Det motsatta ser vi hos lärare placerade i det kategoriska perspektivet som 

inte har en vilja att genomföra några som helst förändringar av strategier för att anpassa sin 

undervisning till elevens behov.  

 

Studien visar även en skillnad hur lärare med olika perspektiv ser på upprättande av 

individuella mål och planer för eleven. Lärare med ett kategoriskt perspektiv ansåg inte att det 

var deras uppgift att sätta upp mål eller upprätta planer och visste inte heller om någon annan 

gjorde några för den integrerade eleven. Om planer gjordes var de upprättade utifrån 

grundskolans läroplan som eleven inte läser efter. Lärare med ett relationellt perspektiv gjorde 

planer med tydliga mål utifrån särskolans läroplan. Coates och Vickerman (2008) betonar 

vikten av individuella mål som eleven kan uppnå och en individanpassning av undervisningen 

som skapar möjligheter för eleven att lyckas. Det kan enligt Eriksson Gustavsson, Göransson, 

Nilholm (2011) ses som god undervisning som kännetecknas av att läraren uppmärksammar 

elevens kapacitet och sätter den i relation till mål för elevens kunskapsutveckling samt finner 

lämpliga metoder för att eleven ska nå dit.  

 

Den granskning som Skolinspektionen genomförde 2010 (Skolinspektionen, 2011) visade att 

många undervisande lärare i grundsärskolan saknade ämnesdidaktisk kompetens. Vi har 

genom vår studie funnit att även om undervisande lärare har god ämnesdidaktisk kompetens 

är den begränsad till grundskolans ämnen och läroplan. Att utifrån två kursplaner planera och 

genomföra lektioner med samma innehåll med eventuella anpassningar kräver både 

ämnesdidaktisk kompetens och specialpedagogisk kompetens vilket få av grundskolans lärare 

har. Det kräver också en vilja att göra det och tid. Flera forskare (Anke de Boer, Sip Jan Pijl 
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och Alexander Minnaert, 2010; Sadigoglu, Batu, Biglin och Oksal, 2013; Engelbrecht, 

Oswald, Swart och Eloff, 2003) menar att lärarnas negativa och osäkra attityd beror på att 

lärarna känner att de inte har den kunskap och kompetens som behövs för att undervisa dessa 

elever.  

Få av de lärare som deltagit i denna studie ansåg sig ha kunskap om diagnosen 

utvecklingsstörning och vilka konsekvenser det ger i undervisningssituationer vilket 

särskolans personal kritiserades för av skolinspektionen vid granskningen. Särskolans 

personal kritiserades också för att undervisningen i särskolan var för lite kunskapsinriktad och 

genom vår studie har vi funnit att skillnaden inte är så stor eftersom kunskapskraven utifrån 

särskolans läroplan för integrerade elever inte följs upp i någon större utsträckning i 

grundskolan. Stöd och anpassning för den integrerade eleven i undervisningen var under de 

lektioner som observerades ovanligt. Vi kan se att den kompetens som krävs inom särskolan 

behövs för elevernas skull och därför bör den kompetensen också finnas där särskolans elever 

får sin undervisning. För att skapa förutsättningar för lärande kan undervisningen behöva 

anpassas avseende både material, innehåll och utformning vilket vi genom denna studie funnit 

inte görs i någon större utsträckning. De frågor som vi ställde i inledningen av studien kan vi 

nu besvara. Den kompetens som krävs för särskolans personal borde vara ett krav även i 

grundskolan. Vi anser att de integrerade elever där vi observerade undervisningssituationer 

många gånger inte fick det stöd de behöver. Vi anser inte att lärmiljön är optimal i 

grundskolan och det kräver både resurser, kompetens och en vilja att få till en sådan 

förändring. Politiska beslut om integrering bör förenas med kompetensutveckling hos 

personal, men innan den förändringen är genomförd anser vi att behovet av särskolan 

kvarstår. 

 

5.2.3 Samband mellan lärares inställning till integrerade elever och interaktionens 

betydelse för lärande 

Skillnaden i interaktioner, mellan lärare och integrerad elev, beroende på lärarens perspektiv 

visade sig tydligt i både interaktion direkt till eleven och i den interaktion som riktades till 

helklass.  Vi fann i vår studie precis som Jordan och Stanovich (2001) att lärare med ett 

kategoriskt perspektiv interagerade sällan och på en låg kognitiv nivå med elever i behov av 

särskilt stöd till skillnad från lärare med ett relationellt perspektiv som interagerade ofta och 

mer frekvent med dessa elever. Interaktionen var också på en högre kognitiv nivå eftersom 

läraren hade en positiv inställning.  
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När annan personal anslöt till klassrummet upphörde undervisande lärare, med ett kategoriskt 

perspektiv, helt att interagera med eleven. Genomgångar i helklass där dessa lärare 

undervisade var ofta långa och på en för hög kognitiv nivå för de integrerade eleverna. 

Eleverna tappade fokus efter en liten stund vilket inte uppmärksammades av läraren och under 

dessa lektioner gavs eleven små eller obefintliga förutsättningar för lärande. Säljö (2000) 

menar att lärandet bygger på interaktion mellan människor och det är endast genom 

interaktionen människan utvecklas och påvisar lärarens betydelse i lärandeprocessen. Utifrån 

vad Säljö (2000) anser kan vi konstatera att förutsättningar för lärande vid lektioner var 

obefintliga. 

Korta täta interaktioner förekom under hela lektionen mellan lärare med ett relationellt 

perspektiv och integrerad elev och genomgångar i helklass var betydligt kortare och på den 

integrerade elevens kognitiva nivå vilket gjorde att eleven var fokuserad i stort sett hela tiden. 

Detta gav eleven goda förutsättningar för lärande. Genom den fortlöpande interaktionen 

(frekvensen) mellan lärare och elev skapas en god utgångspunkt för lärande enlig Säljö 

(2000).  

5.2.4 Slutsatser 

Eftersom syftet med denna studie är att öka kunskapen om inställning till integrering hos 

några grundskollärare som undervisar elever mottagna i särskolan i sina klasser i grundskolan 

och vilka förutsättningar för lärande dessa elever ges med fokus på interaktion med 

undervisande lärare och klasskamrater kan vi dra följande slutsatser:  

 

Lärarens inställning har stor betydelse för den interaktion som sker mellan lärare och 

integrerade elever, men också för hela undervisningssituationen. Viljan att genomföra 

anpassningar i undervisningen utifrån elevens behov, användande av andra strategier än de 

vanliga samt kontroll av elevens kunskapsutveckling skiljer sig mycket beroende på om 

läraren har ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. 

 

5.3 Vidare forskning  

Enligt Emanuelsson, Person och Rosenkvist (2001) finns det anmärkningsvis lite forskning 

kring hur undervisningen för integrerade elever bedrivs. Vi ser att det finns behov av att få en 

vidare överblick av detta eftersom vår studie är genomförd i en kommun och inte gav ett 

generellt resultat. Även om vi enbart tittade på interaktionen fann vi att lärarens inställning till 

integrerade elever har stor påverkan på hela undervisningssituationen för integrerade elever. 
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Utifrån detta anser vi att ett forskningsområde som behöver utvecklas är att se vilka 

förutsättningar för lärande som ges till integrerade elever. Vi ser också ett behov av att 

Skolverket genomför en granskning av grundskolans verksamhet för integrerade elever med 

de områden som särskolan kritiserades för. Kvaliteten på den undervisning som ges till elever 

med utvecklingsstörning som läser efter särskolans läroplan bör hålla samma nivå oavsett i 

vilken skolform eleven får sin undervisning.    
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1, Missivbrev till rektorer 

     2015-02-26 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till speciallärare mot utvecklingsstörning på Mälardalens 

högskola.  

 Vi ska under våren, som examensarbete, skriva en uppsats som handlar om hur lärare skapar 

förutsättningar för lärande för integrerade särskoleelever i grundskolan.  

För att finna svar på detta önskar vi genomföra observationer i klassrum för att titta på 

undervisningssituationer för integrerade särskoleelever och intervjuer med berörda lärare men 

för att genomföra dessa behöver vi ditt medgivande som rektor. Intervjuerna med lärarna 

kommer att spelas in för att vi ska kunna bearbeta insamlat material på ett forskningsmässigt 

korrekt sätt. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om man inte vill vara med. Allt 

material kommer endast att användas och hanteras som forskningsmaterial av dem som är 

kopplade till kursen, studenter och lärare utifrån Vetenskapsrådets etiska principer. Detta 

innebär att allt som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor 

eller personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen kommer att i 

ett exemplar lämnas till opponent och examensförrättare och sedan läggas ut på DIVA som är 

en internetbas där färdiga uppsatser publiceras. Du får gärna ta del av resultat om du så 

önskar. 

Vi önskar svar via mail om ni ger er tillåtelse till klassrumsobservationer och intervjuer med 

lärare. Observationerna och intervjuerna kommer att genomföras under mars och april. Har ni 

några funderingar så hör gärna av er!  

Vänliga hälsningar 

Therese Forsberg och Ingela Mathisen Andersson 

 

Kontaktuppgifter 

Therese Forsberg 

maln32@gmail.com 

Ingela Mathisen Andersson 

Ingela.mathisen-andersson@avesta.se 

Handledare och därmed ansvarig för detta arbete: 

Kerstin Göransson 

Mälardalens högskola 

kerstin.goransson@mdh.se 

mailto:maln32@gmail.com
mailto:Ingela.mathisen-andersson@avesta.se
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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7.2 Bilaga 2, Missivbrev till lärare 

     2015-02-16   

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till speciallärare mot utvecklingsstörning på Mälardalens 

högskola. Dessa studier bedrivs på halvfart och resten av tiden arbetar vi i två olika skolor. 

Therese arbetar i en särskoleklass i Tierp och Ingela arbetar som lärare i resursteamet på 

Åvestadalskolan i Krylbo. 

Vi ska under våren, som examensarbete, skriva en uppsats som handlar om hur lärare skapar 

förutsättningar för lärande för integrerade särskoleelever i grundskolan.  

För att finna svar på detta önskar vi att genomföra observationer i klassrum för att titta på 

undervisningssituationer för integrerade särskoleelever och intervjuer med berörda lärare. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna bearbeta insamlat material på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om man inte vill vara med. Allt 

material kommer endast att användas och hanteras som forskningsmaterial av dem som är 

kopplade till kursen, studenter och lärare. Detta innebär att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt och inga namn på skolor eller personer kommer att kunna identifieras i 

uppsatsen. 

Vi önskar svar via mail om du ger din tillåtelse till klassrumsobservationer och intervju. Du 

kommer i samband med intervjun få lämna ett skriftligt informellt samtycke. Observationerna 

och intervjuerna kommer att genomföras under mars och april. Har du några funderingar så 

hör gärna av er!  

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Therese Forsberg och Ingela Mathisen Andersson 

 

Kontaktuppgifter 

 

Therese Forsberg 

maln327@gmail.com 

 

Ingela Mathisen Andersson 

Ingela.mathisen-andersson@avesta.se 

 

 

 

 

Handledare och därmed ansvarig för detta arbete: 

Kerstin Göransson 

Mälardalens högskola 

kerstin.goransson@mdh.se 

 

mailto:maln327@gmail.com
mailto:Ingela.mathisen-andersson@avesta.se
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7.3 Bilaga 3, Missivbrev till vårdnadshavare och elev 

     2015-02-16   

 

Hej! 
Vi är två studenter som läser till speciallärare mot utvecklingsstörning på Mälardalens 

högskola. Dessa studier bedrivs på halvfart och resten av tiden arbetar vi i två olika skolor. 

Therese arbetar i en särskoleklass i Tierp och Ingela arbetar som lärare i resursteamet på 

Åvestadalskolan i Krylbo. 

Vi ska under våren, som examensarbete, skriva en uppsats som handlar om hur lärare skapar 

förutsättningar för lärande för integrerade särskoleelever i grundskolan.  

För att finna svar på detta önskar vi att genomföra observationer i klassrum för att titta på 

undervisningssituationer för integrerade särskoleelever och intervjuer med berörda lärare. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna bearbeta insamlat material på ett 

forskningsmässigt korrekt sätt. 

För att finna svar på detta önskar vi ert medgivande som vårdnadshavare att genomföra 

observationer i klassrum där ert barn är elev för att titta på undervisningssituationer. Vi 

kommer också att genomföra intervjuer med ansvariga lärare.  

 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om man inte vill vara med. Allt 

material kommer endast att användas och hanteras som forskningsmaterial av dem som är 

kopplade till kursen, studenter och lärare. Detta innebär att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt och inga namn på skolor eller personer kommer att kunna identifieras i 

uppsatsen. 

 

Vi bifogar en blankett om medgivande där ni och sonen/ dottern ger er tillåtelse till 

klassrumsobservationer. Vi vill att ni sänder blanketten i det bifogade kuvertet senast XXX.  

Observationerna kommer att genomföras under mars och april. Har ni några funderingar så 

hör gärna av er!  

 

Vänliga hälsningar 

 

Therese Forsberg och Ingela Mathisen Andersson 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Therese Forsberg 

maln327@gmail.com 

 

Ingela Mathisen Andersson 

Ingela.mathisen-andersson@avesta.se 

 

 

Handledare och därmed ansvarig för detta arbete: 

Kerstin Göransson 

Mälardalens högskola 

kerstin.goransson@mdh.se 

mailto:maln327@gmail.com
mailto:Ingela.mathisen-andersson@avesta.se
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7.4 Bilaga 4, Informerat samtycke/ Elev 

 

Härmed ger jag/ vi vår tillåtelse till att observationer genomförs i 

undervisningssituationer där vår son/ dotter är elev.  

 
Observationerna genomförs i syfte att användas i den uppsats som skrivs av Therese Forsberg 

och Ingela Mathisen Andersson.  
 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om man inte vill vara med.  

 

Allt material kommer endast att användas och hanteras som forskningsmaterial av dem som är 

kopplade till kursen, studenter och lärare.  

 

Detta innebär att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller 

personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen.  

 

 

Elevens namn 

 
 

Ort, datum 

 

 
Vårdnadshavares underskrift 

 

 

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

Elevens underskrift 

 

 

 

Tack för er medverkan så vi kan genomföra vår studie! 

 
Therese Forsberg & Ingela Mathisen Andersson 
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7.5 Bilaga 5, Informerat samtycke/ Lärare 

 

Härmed ger jag min tillåtelse till att observationer genomförs i 

undervisningssituationer där jag är undervisande lärare och ger även 

mitt medgivande till intervju.  

 
Observationerna och intervju genomförs i syfte att användas i den uppsats som skrivs av 

Therese Forsberg och Ingela Mathisen Andersson.  
 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas om man inte vill vara med.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in. Allt material kommer endast att användas och hanteras 

som forskningsmaterial av dem som är kopplade till kursen, studenter och lärare.  

 

Detta innebär att svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn på skolor eller 

personer kommer att kunna identifieras i uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens namn 

 
 

Ort, datum 

 

 

 

 

Tack för er medverkan så vi kan genomföra vår studie! 

 
Therese Forsberg & Ingela Mathisen Andersson 
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7.6 Bilaga 6, Observationsguide 

 

Lektion nr: 

Åk: 

Elev: 

Ämne: 

Klasstorlek: 

Vuxna: 

Tid: 

Observationslängd: 

Lektionens upplägg/ typ av aktivitet: 

 

 

 

Övergripande om lektionen: 

Lektion nr och elev: För att vi ska kunna sortera och hålla isär vårt data. 

Ämne:  

Åk:  

Klasstorlek och antal vuxna i klassen: Har eleven någon annan vuxen som arbetar med 

eleven under observationstillfället? Hur många elever är det i klassen?  

Tid och observationslängd: Planerar att genomföra observationer under hela lektioner. 

Vilken tidpunkt på dagen är lektionen? 

Lektionens upplägg/typ av aktivitet: Grupparbete? Klassgenomgång? Individuell 

genomgång? Samma arbetsmaterial/uppgifter till alla eller individuellt för vår ”mål elev”? 

Lämnar eleven klassrummet? Om det är lämpligt följer vi med. 

Interaktionsguide 

Lärare 

Direkt interaktion lärare riktat mot ”målelev”: delar upp interaktionen i uppgiftorienterad (tre 

nivåer) och ej uppgiftorienterad. 

Interaktion lärare riktat mot hela klassen: delar upp interaktionen i enbart uppgiftorienterad 

och ej uppgiftorienterad. 

Interaktion lärare riktat mot grupp där ”målelev” ingår: delar upp interaktionen i enbart 

uppgiftorienterad och ej uppgiftorienterad. 

Övrig interaktion 

Interaktion övrig personal(ass) riktad till målelev: delar upp i uppgiftorienterad och ej 

uppgiftorienterad. 

Interaktion elev riktad mot ”målelev”: delar upp i uppgiftorienterad och ej uppgiftorienterad. 

Ej interaktion: arbetar ”målelev” själv: delar upp i uppgiftorienterad och ej uppgiftorienterad. 

Rutan övrigt: här skriver vi det som behöver dokumenteras för att förtydliga interaktionen 

(kanske onödig då vi har första tabellen med övergripande om lektionen, med tycker att det 

kan vara bra om det inträffar något under lektionen som måste antecknas och som inte passar 

in i våra rubriker.) 
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Interaktion läraraktivitet – direkt 

interaktion 

Övrig interaktion Ej 

interaktion 

 Uppgiftorienterad Ej 

uppg

o 

Personal 

(ass) 

Elev - elev Självständig

t arbete 

 A 

(låg

) 

B 

(medel

) 

C 

(hög

) 

D uppg

o 

ej 

uppg

o 

uppg

o 

ej 

uppg

o 

uppg

o 

ej 

uppg

o 

Elev med diagnos 

lindrig 

utvecklingsstörni

ng 

 

 

”Målelev” 

 

 

          

Riktad till hela 

klassen 

  Övrigt:  

Riktad till grupp 

där eleven ingår 

   

Uppgiftorienterad interaktion med eleven utifrån innehållet i lektionen som delas in i tre 

nivåer utifrån kognitivt engagemang.  

1. Låg kognitiv nivå, kräver inget svar eller respons från eleven. Kontroll av elevens 

förståelse, övervaka elevens förståelse. 

2. Delvis kognitiv nivå, kräver något svar. Läraren styr och leder eleven vidare och 

eleven väntas följa lärarens instruktioner. Läraren tipsar, lockar för att få eleven att 

arbeta vidare. 
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3. Full kognitiv nivå, läraren engagerar eleven i det akademiska innehållet. Frågorna som 

läraren ställer är anpassade utifrån innehåll, anpassade efter elevens respons/svar och 

läraren ställer frågor för att identifiera elevens förståelse av innehållet. 

4. Ej uppgiftorienterad interaktion med eleven kan handla om schemat för dagen, 

elevens beteende, annat som rör eleven- det som inte är lektionsrelaterat och 

målrelaterat. 
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7.7 Bilaga 7, Intervjuguide   

 

Läraren bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du undervisat den integrerade eleven?   

Är nuvarande elev den första som du undervisar integrerat?  

Om nej hur många tidigare? 

Har du fått någon fortbildning kring elever med lindrig utvecklingsstörning? 

Har du personlig erfarenhet av personer med utvecklingsstörning? 

 

1. Information inför mottagande 

a. Lärare sökte ingen information om elevens egenskaper förutom diagnosen  

b. Lärare sökte information i elevens nätverk för att ta reda på lärandeegenskaper 

 

Vad tyckte du var viktigt att veta om eleven inför mottagandet? 

Beskriv hur du tog emot eleven, vilken information om elevens lärandeegenskaper behövde 

du och hur sökte/ tog du del av den?  

 

2. Ansvarsfördelning lärare/ speciallärare 

a. Läraren tillskriver eleven problemet och förväntar sig att andra ska ta itu med dem 

b. Läraren ser problemen som sammansatta av miljön, undervisning och lärandefaktorer  

    och förväntar sig att ta itu med dessa i klassrummet. 

 

Hur ser du på din roll kontra specialpedagogens/speciallärarens i förhållande till eleven? 

Vem ansvarar för vad? Vad gör du och vad gör specialpedagogen/läraren? 

Hur ser stödet ut från speciallärare i nuläget och hur vill du att det ska se ut. Vad vill du att 

specialläraren ska göra? 

De tillfällen som eleven inte deltar i helklass, vad gör eleven då och med vem? Vem ansvarar 

för dessa stunder? 

Beskriv de pedagogiska dilemman som kan uppstå för att möta elevens behov? Hur bemöter 

du/ni dem? 

     

3. Individuella mål/ planer för eleven 

a. Läraren sätter inte upp några individuella mål och planer för eleven. 

b. Läraren sätter upp individuella mål och planer för eleven. 

 

Vilka individuella mål och planer finns för eleven och vem/ vilka har utformat dem? 

 

4. Kontroll av elevens kunskapsutveckling 

a. Läraren övervakar inte elevens framsteg för att anpassa undervisningen utan för att 

rapportera (betyg mm) 

b. Läraren övervakar elevens framsteg för att anpassa och utveckla undervisningen för 

eleven. Framsteg kontrolleras ofta 

 

Hur ofta och på vilket vis kontrolleras elevens framsteg? Av vem? 
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5. Individuella anpassningar av undervisningen 

a. Läraren anpassar inte undervisningsmetoderna för eleven. 

b. Läraren anpassar undervisningsmetoderna för eleven 

 

Beskriv vilka undervisningsmetoder du använder för eleven? Skiljer de sig åt från övriga i 

klassen, i så fall på vilket sätt? 

 

6.  Samarbete med resursteam 

a. Inga möten med resursteam om elevens utveckling eller individanpassning i klassrummet 

b. Möten med resursteam om elevens utveckling eller individanpassning i klassrummet.

  

Finns det något resursteam som träffas med möten om elevens utveckling eller 

individanpassning i klassrummet? 

Om resursteam finns, beskriv vilka som är med i teamet och hur arbetet fungerar rent 

praktiskt. 

 

Något du vill tillägga? 
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7.8 Bilaga 8, Analysinstrument intervju 

1. Information inför mottagande 

 

a. Lärare sökte/tog inte del av någon information om elevens egenskaper förutom diagnosen  

b. Lärare sökte/ tog del av information i elevens nätverk för att ta reda på lärandeegenskaper 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

2. Ansvarsfördelning lärare/ speciallärare 

a. Läraren tillskriver eleven problemet och förväntar sig att andra ska ta itu med dem 

      b. Läraren ser problemen som sammansatta av miljön, undervisning och lärandefaktorer  

          och förväntar sig att ta itu med dessa i klassrummet. 

 

 1 2 3 4 5 

 

     

3. Individuella mål/ planer för eleven 

 

a. lärare sätter inte upp några individuella mål och planer för eleven  

b. läraren sätter upp individuella mål och planer för eleven 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

4. Kontroll av elevens kunskapsutveckling 

 

a. läraren övervakar inte elevens framsteg för att anpassa undervisningen utan för att 

    rapportera (betyg mm) 

b. läraren övervakar elevens framsteg för att anpassa och utveckla undervisningen för  

    eleven. Framsteg kontrolleras ofta 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

5. Individuella anpassningar av undervisningen 

a. Läraren anpassar inte undervisningsmetoderna för eleven. 

b. Läraren anpassar undervisningsmetoderna för eleven 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

6.  Samarbete med resursteam 

a. Inga möten med resursteam om elevens utveckling eller individanpassning i 

klassrummet 

b. Möten med resursteam om elevens utveckling eller individanpassning i klassrummet.

  

 1 2 3 4 5 


