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Abstract 
 
The purpose of this study is to understand how some students who are diagnosed with 
learning disabilities, their guardians and teachers, percieve an integrated school structure in 
the compulsory school, based on individual, group and organisational perspectives. 
 
The study is based on six interviews. Two with students, two with the students' guardians and 
two with the teachers the students meet mainley in learning situations. 
A qualitative interwieus was used with an interview guide, based on individual, group and 
organizational perspectives. 
 
The results of my study show that students appreciate an integrated school structure. They 
describe in different ways a sense of belonging in their classes and are satisfied with their 
school situation. The guardians’ experiences are similar, but also describe how the child's 
disability has been instrumental to which resources the school has provided. The special 
education support has been organised in different ways depending on the student's needs, and 
everyone involved describes the support as positive. The result also shows that the two 
teachers experience of an integrated school structure is limited, which they themselves see as 
a difficulty. These two teachers describe the necessity of collaboration with compulsory 
school for learning disabilities, the special education unit in order to meet students at their 
level and based on their abilities. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att, förstå hur några elever med diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning, deras vårdnadshavare och pedagoger, uppfattar en integrerad 
skolstruktur i grundskolan utifrån ett individ- grupp- och organisationsperspektiv.  
 
Studien bygger på totalt sex intervjuer, två med elever, två med elevernas vårdnadshavare och 
två med den pedagog som eleverna träffar företrädelsevis i undervisningssituation.  
Som metod användes kvalitativa intervjuer med av en intervjuguide med utgångspunkt från 
ett individ- grupp- och organisationsperspektiv. 
 
Resultatet i min studie visar att eleverna trivs i en integrerad skolstruktur, de beskriver på 
olika sätt en känsla av tillhörighet i sina klasser och är nöjda med sin skolsituation. 
Vårdnadshavarnas erfarenheter är liknande, men de beskriver också att barnets 
funktionsnedsättning har varit central för vilka resurser skolan tillfört. Det specialpedagogiska 
stödet har organiserats på olika sätt beroende på elevens behov, och alla beskriver stödet som 
positivt. Resultatet visar också att de två pedagogernas erfarenhet av en integrerad 
skolstruktur är begränsad, vilket de själv ser som en svårighet. Båda beskriver 
nödvändigheten av ett samarbete med grundsärskolan, specialpedagog och speciallärare för att 
kunna möta eleverna på sin nivå och utifrån deras förutsättningar.  
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1. Inledning och syfte 

Under mina studier till speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, har jag 
i kurslitteratur, i föreläsningar och i diskussioner med mina kurskamrater kommit i kontakt 
med begreppen inkludering och integrering. Begreppen var innan utbildningen och mina 
studier bekanta, men jag hade inte någon djupare eller bredare kunskap om begreppen. Enkelt 
uttryckt bestod min förståelse i att det svenska skolsystemet skulle vara inkluderande, med 
utgångspunkten i en skola för alla. Särskolan är en egen skolform, men det är möjligt för 
elever med intellektuell funktionsnedsättning att vara inkluderade eller integrerade i den 
ordinarie undervisningen. Jag har förstått att dessa begrepp används på olika sätt beroende på 
vem som definierar och tolkar begreppen. Jag har också förstått under min utbildning att 
kommuners fördelningar av ekonomiska resurser har en avgörande betydelse för hur 
begreppen praktiseras i verksamheten. Utbildningen, min erfarenhet som lärare i grundskolan 
och mitt nuvarande arbete som yrkeslärare på gymnasiesärskolans program Hantverk och 
Produktion har gjort mig nyfiken på hur integrering och inkludering uppfattas när det gäller 
elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Detta vill jag göra genom att 
undersöka hur två elever i grundskolan, med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, 
deras vårdnadshavare och pedagoger uppfattar en integrerad skolstruktur ur tre perspektiv, 
vilka beskrivs som individ, grupp och organisatoriskt. 

1.1 Studien 
Studien har genomförts i, vad som kan förstås som en integrerad verksamhet. Enligt skollagen 
7 kap. 9§ benämns elever som får sin utbildning i annan skolform än den som de är mottagna 
i, för integrerad och beskrivs på följande sätt. 
 

En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän 
som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan 
under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan.  
(SFS 2010:800 s.44).  
 

Det bärande begreppet i mitt arbete blir därför integrering eftersom eleverna i min studie en-
ligt skollagen beskrivs som integrerade. 

 
 

1.2 Begrepp 
Inom specialpedagogisk verksamhet och i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
förekommer begreppen integrering, inkludering, segregering och exkludering. Begreppen är 
centrala inom specialpedagogisk forskning, och jag kommer att definiera begreppen i 
kommande text.  

1.2.1 Integrering 
Inom den pedagogiska praktiken används begreppet integrering som en synonym för att något 
skall passa in. Tøssebro (2004) beskriver integrering som att sätta ihop något till en helhet, 
betydelsen är enkel i ordets bemärkelse, men i praktiken blir ordet ologiskt. Tøssebro resone-
rar om ordets betydelse i praktiken på följande sätt. Om det i en klass på exempelvis 25 elever 
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finns två elever som är integrerade, betyder det då att de övriga i klassen inte är integrerade? 
Eller betyder det att integrerade elever inte är en del av en helhet? Enligt Persson (2011) 
handlar integrering inte om att placera elever som tidigare haft undervisning någon annan-
stans, i den ordinarie skolan, det handlar snarare om att hela skolan förändras i en riktning så 
att elevers olikheter blir resurser. Enligt Emanuelsson (2004) betyder begreppet en samman-
hållen gemenskap av sinsemellan olika individer, utan att det görs våld på deras individuella 
karaktär och förutsättningar. Emanuelsson menar att integrering inom pedagogiken skall an-
vändas som ett begrepp som skall leda till målet integration, målet skall vara en gemenskap 
vari alla har en naturlig tillhörighet och medansvar att forma en helhet. Enligt Emanuelsson 
har alla rätt till att vara delaktiga fullt ut, eftersom alla individer har lika värde, lika betyder att 
ingen kan uteslutas eller avskiljas för sina egenskaper. Enligt Emanuelsson (2004), Nilholm 
och Alm (2013) bör elevers olikheter betraktas som en tillgång för gruppen snarare än orsak 
till svårigheter och problem. 
 

1.2.2 Inkludering 
Ordet inkludera förklaras i Svenska Akademins ordlista SAOL (Svenska Akademin, 2013) 
som att: inberäkna, inbegripa och medräkna. Nilholm (2006) menar att det främst är verk-
samma inom det specialpedagogiska fältet och forskare som har intresserat sig för begreppet, 
och att begreppet inte har gjort något större avtryck i skolans styrdokument. Enligt Nilholm 
skall vikten av begreppet ligga på att det är skolan som bör utformas så att den passar den 
naturliga variationen av elever i stället för att eleverna måste passa i systemet. Nilholm och 
Alm (2010) menar att det är viktigt att se elevers olikheter som styrkor snarare än svårigheter, 
och för att en verksamhet skall vara inkluderande krävs det att eleverna känner delaktighet, 
både i undervisningen och i skolans övriga aktiviteter. Enligt Egelund, Haug och Persson 
(2010, s. 182) innebär inkludering tydliga krav, förväntningar och skyldigheter i relationen 
mellan individen och kollektivet, vilket motsatsen individuell anpassning ensamt inte innebär 
alls i samma utsträckning. 
 

1.2.3 Segregering och Exkludering 
Enligt SAOL (Svenska akademin, 2013) förklaras dessa begrepp som, segregering: att av-
skilja eller särhålla raser el. folkgrupper, och exkludering förklaras som att: utesluta. Emanu-
elsson, Persson och Rosenqvist (2001) beskriver att man inom specialpedagogiken av tradit-
ion beskrivit och kategoriserat olika slag av avvikelser från det som anses normalt, på så vis 
har man alltså också genom denna kategorisering och beskrivning också segregerat dessa ele-
ver. Enligt Emanuelsson et al. skulle begreppet segregering då i skolsammanhang kunna för-
stås som att en elev med exempelvis intellektuell funktionsnedsättning, inskriven i särskolan 
kan förstås som segregerad. Enligt B. Persson och E. Persson (2013) kan begreppet exklude-
ring förstås på så vis att om en elev på grund av sina svårigheter flyttas helt eller delvis från 
den ordinarie undervisningen för att få specialundervisning i särskilda undervisningsgrupper i 
andra lokaler.  

1.3 Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur några grundsärskoleelever, deras vårdnadshavare 
och pedagoger, uppfattar en integrerad skolstruktur utifrån ett individ- grupp och 
organisationsperspektiv. 
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1.2 Frågeställningar 
 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har jag valt följande 
frågeställningar. 

• Hur uppfattar eleven sin skolsituation utifrån ett individ, grupp och organisatoriskt 
perspektiv? 

• Hur uppfattar vårdnadshavaren elevens skolsituation utifrån ett individ, grupp och 
organisatoriskt perspektiv? 

• Hur uppfattar pedagogen elevens skolsituation utifrån ett individ, grupp och 
organisatoriskt perspektiv? 
 

 

1.3 Bakgrund 
Begreppet en skola för alla har enligt Nilholm (2006) haft en stor betydelse för den svenska 
skolans utveckling. Trots att begreppet numera är djupt förankrat i den svenska skolan är det 
viktigt att komma ihåg att det inte är förrän i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) som en tydlig 
förändring vad gäller specialpedagogikens roll i skolan framskrivs. Det är också vid denna tid 
man börjar tala om att elevers svårigheter inte nödvändigtvis kan härledas enbart till 
individen, utan svårigheter även kan ha sin grund i brister i undervisningsmiljön. Enligt 
Nilholm hade det vid denna tid inom flera samhällsområden växt fram ett miljöparadigm, 
vilket försköt individens svårigheter till ett samhällsproblem, inte i första hand ett 
individproblem. Nilholm menar att trots att elever integrerats sedan en längre tid tillbaka, och 
att den Svenska modellen globalt ses som föredömlig förefaller det som om 
inkluderingsbegreppet i den svenska skolan får större utrymme i samtalet inom 
specialpedagogiken, än i en bredare pedagogisk diskussion. Nilholm (2006) menar att det 
även internationellt har skett en förskjutning av begreppets innebörd. Enligt Skolverket (2015) 
skall den elev som är integrerad ges möjlighet till att känna sig pedagogiskt, socialt och 
fysiskt delaktig i sin klass, undervisning och skolans gemenskap. Den sociala miljön har stor 
betydelse för hur den integrerade eleven trivs i skolan och relationer till kamrater förstärker 
känslan av delaktighet, oavsett var och i vilken skolform det är. Ett mottagande av elev med 
hela eller delar av sin undervisning i annan skolform har ofta sin grund i att eleven eller dess 
vårdnadshavare har önskat det. Detta kan exempelvis bero på att etablerade kamratrelationer 
vill bibehållas, kulturella aspekter, tradition eller en misstro till särskolan som skolform. En 
annan orsak till att vårdnadshavare vill att deras barn integreras kan bero på att de anser att 
barnets intellektuella och sociala utveckling gynnas av att barnet får sin undervisning i klasser 
tillsammans med barn som inte har någon intellektuell funktionsnedsättning.  
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2. Historik och forskningsöversikt 
Under denna rubrik beskriver jag ett historiskt perspektiv på hur skolan, dess olika läroplaner 
förändrats från att exkludera elever med olika funktionsnedsättningar till den nuvarande som 
tydligt anger att det är skolans uppgift att anpassa undervisningen så att den tillgodoser alla 
elevers förutsättningar och behov. 

 

2.2 Historik kring exkludering-inkludering 
Redan år 1842, vid den allmänna folkskolans införande i Sverige diskuterades på vilket sätt 
man skulle förhålla sig till de elever som ansågs avvikande, med svårigheter att tillgodogöra 
sig undervisningen. Vid den tiden placerades inte elever med funktionsnedsättning i särskilda 
klasser och fick heller inte något särskilt stöd i sin undervisning. Elever med 
funktionsnedsättning ställdes i praktiken helt utanför skolsystemet enligt Ahlberg (2007). Nya 
diskussioner om lågpresterande elevers situation tog fart under 1900-talets början, det 
hävdades att de svaga elevernas närvaro i klassrummet inte gynnade dem själva eller andra 
elever enligt Ahlberg. Man ansåg att en lösning på problemet var att inrätta sär- eller 
hjälpklasser och på så vis fortsatte segregeringen i skolan. Segregeringen av elever med 
funktionsnedsättning fortgick under 20- talet genom Binets intelligenstest för att fastställa 
barns begåvning i syfte att skapa speciella lösningar för dessa elevers skolsituation. Ahlberg 
beskriver att specialklasser inrättades i början av 40- talet, i dessa klasser fanns elever med 
diagnostiserade funktionsnedsättningar, dessa specialklasser fortsatte att utvecklas under 60-
talet för elever som i svårigheter.  

I 1969 års Läroplan för grundskolan Lgr 69, (Skolöverstyrelsen, 1969) kan man dock ana en 
vilja till förändring mot ökad integrationen av elever med diagnostiserad funktionsnedsättning 
i den ordinarie undervisningen. År 1974 presenterades utredningen om skolans inre arbete, 
(SIA-utredningen) (SOU 1974:53) i vilken det framgick att vid jämförande studier mellan 
vanliga klasser och specialklasser, att en sådan uppdelning inte hade de positiva effekter som 
man förväntat sig. SIA-utredningen pekade på vikten av att den specialpedagogiska 
metodiken genomsyrar hela verksamheten, och i utredningens analys framförde utredarna ett 
behov av att se över skolans mål, organisation och arbetssätt. Enligt Ahlberg (2007) och 
Persson (2011) kom detta att förändra synen på elever i behov av särskilt stöd, på så vis att 
svårigheterna inte enbart relaterades till individen.  
Under 1980-talet och i Läroplan för grundskolan Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) blir 
begreppet en skola för alla en start på hur skolan skall jobba för att alla elevers individuella 
behov tillgodoses. Persson (2011) menar att i denna läroplan tonas skillnaden mellan 
specialundervisning och vanlig undervisning ned, att specialundervisningens viktigaste mål 
skall vara att motverka att barn får svårigheter i sitt skolarbete.  

Detta ansvar skrivs fram tydligare i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994). I denna läroplan 
betonas skolans uppgift att utforma arbetet så att alla elever ges möjlighet att nå målen för 
utbildningen. I den nuvarande läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lgr 11 (Skolverket, 2011) tydliggörs skolans ansvar i att anpassa 
undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Här anges också i avsnittet 
riktlinjer, att läraren skall utveckla samarbete mellan förskoleklass, skola och fritidshem, och i 
det samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 
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2.3 Specialpedagogiska utgångspunkter 
Enligt Hjörne och Säljö (2011) har det historiskt funnits institutionella strategier för att mat-
cha specifika gruppers behov av specialpedagogiskt stöd. Exempel på sådana grupper var, 
klass för elever med intellektuellt funktionsnedsättning, undervisningsgrupp för elever med 
psykisk funktionsnedsättning, hörsel och synklass med elever med hörsel och synnedsättning-
ar, läsklass med elever i skriv -och lässvårigheter och klasser för elever med fysisk funktions-
nedsättning. Hjörne och Säljö (2011) menar att genom intentionen att möta alla elevers behov 
skapades en differentiering vilket ledde till en segregering och därmed en exkludering av ele-
ver med särskilda behov från den ordinarie undervisningen. 
 
Asp-Onsjö (2006) beskriver det specialpedagogiska forskningsfältet som komplext, och 
förklarar det som att det delvis beror på att kunskap hämtas från flera olika discipliner som 
sociologi, psykologi och medicin. Asp-Onsjö menar att den specialpedagogiska forskningen 
också traditionellt behandlat frågor som rör gemenskap och utanförskap, på så vis kommer en 
central fråga i forskningsfältet att handla om normalitet och avvikelse. Enligt Asp-Onsjö rör 
sig den specialpedagogiska teoribildningen runt två olika uppfattningar, vilka beskrivs som 
motstridiga. Enligt Asp-Onsjö kan den ena uppfattningen beskrivas som att individen är 
problembärare och på så vis gäller det att kompensera individens svårigheter. Den andra 
uppfattningen av specialpedagogisk teoribildning handlar om hur man organiserar skolans 
verksamhet för att skolan skall vara en skola för alla, och är kopplad till det demokratiska 
idealet om att vara delaktig i skolan och samhället. Asp-Onsjö menar att detta är ett synsätt 
som sedan 1970-talet haft ett allt större genomslag i den svenska skolpolitiken.  
Enligt Persson och Persson (2013)  handlar inkluderande skolverksamhet om att eleven skall 
lyckas i skolan genom att få det stöd i klassrummet som den behöver. Risken att hamna i ett 
utanförskap är stor om elever placeras i en särskild undervisningsgrupp. Placeringen i små 
undervisningsgrupper visar sig enligt Persson och Persson dessutom inte leda till bättre 
studieresultat och eleverna upplever misslyckanden genom dåliga resultat på lärarnas prov 
och de nationella proven. De menar att det är viktigt att diskutera specialpedagogik som 
verksamhet i en inkluderande skola istället. Enligt förattarna får var femte elev någon form av 
specialpedagogiskt stöd under ett skolår, och så gott som alla elever som inte uppnått betyget 
Godkänd i årskurs 9 har haft specialpedagogiskt stöd under kortare eller längre perioder. 
Vidare menar de att man behöver diskutera frågan om hur specialpedagogisk verksamhet går 
att förena med inkludering, och pekar på att 1,2 % av landets elever undervisas huvudsakligen 
i särskilda undervisningsgrupper. Tillsamman med de 1,5 % av landets elever inskrivna i 
särskolan och specialskolan uppskattas antalet till 30 00 elever som får sin undervisning i 
segregerade former. 
 

Nilholm (2011) utvecklar Asp-Onsjö (2006) genom att beskriva en tredje uppfattning inom 
specialpedagogiken. Enligt Nilholm kan man se på specialpedagogik på olika sätt, dels som 
verksamhet och dels som forskningsobjekt. Som verksamhet i detta fall förstått som skolan 
definierar Nilholm specialpedagogik som en pedagogik, där den vanliga pedagogiken inte 
räcker till, därmed tätt förknippad med elever i svårigheter. Nilholm menar också att 
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specialpedagogiken kan verka urskiljande från det som anses som normalt, och blir därmed 
segregerande. I forskningen av specialpedagogik argumenterar Nilholm för att det finns flera 
olika perspektiv att förhålla sig till. Nilholm benämner dessa perspektiv som det 
kompensatoriska perspektivet, Det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Nilholm 
förklarar begreppet perspektiv som en abstraktion, vilken skall underlätta förståelse i ett 
forskningsområde. Perspektivbegreppet skall knytas till de sammanhang de används och 
utvecklas i, perspektiv bör heller inte ses som något mentalt fenomen som föregår eller ligger 
bakom handling. Nilholm menar tvärt om, att handling alltid föregår eller ligger till grund för 
ett perspektiv. 
 

 
 

2.4 Forskningsöversikt  
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för forskning som bedrivs i kunskapsfältet. 
Forskningen som jag redovisar är både internationell och nationell, den internationella för att 
få en inblick i vilka resultat man kommer fram till i andra undervisningskulturer, den 
nationella för att den svenska skolan internationellt anses vara bland de ledande när det gäller 
inkludering och integrering. Denna forskningsöversikt är en liten del av den forskning som 
finns att tillgå, men jag har valt just dessa artiklar och studier för att jag anser att de har 
relevans för den studie jag har genomfört. En av flera gemensamma nämnare eller en röd tråd 
för min forskningsöversikt är en skola som är till för alla, oavsett vilka svårigheter eleverna 
har. I en sådan skola behöver olikheter ses som styrkor snarare än svårigheter, men även 
elevernas delaktighet och möjligheter att vara med och påverka är av betydelse. 
 

2.4.1 Individ 
Integrering innebär att en elev med intellektuell funktionsnedsättning deltar i den ordinarie 
undervisningen. Enligt Koster, Pijl, Nakken och Van Houten (2010) har en integrering ofta en 
grund i att elevernas vårdnadshavare är av åsikten att barnet har större chans att utveckla 
sociala relationer med kamrater i den ordinarie grundskolan. I deras studie framkommer att 
det dock inte alltid är fallet, snarare visar det sig i studien att elever i behov av särskilt stöd 
beskriver att det finns stora svårigheter i att bygga kamratrelationer. Enligt Koster et al. 
(2010) ökar dessa svårigheter i takt med att de andra eleverna blir mer resultatfokuserade i sitt 
skolarbete och har mindre tid för lek. Det betyder att elever i behov av särskilt stöd i större 
utsträckning behöver förlita sig till sociala relationer med skolans personal i takt med att 
skillnaden mellan eleverna ökar. Studien visar också att desto äldre eleverna blir så minskar 
acceptansen för elever i behov av särskilt stöd, och det sociala umgänget med klasskamraterna 
avtar mer och mer. Koster et al. (2010) Kommer också i sin studie fram till att elever i behov 
av särskilt stöd får en större insikt i skillnader mellan sig själv och sina kamrater ju äldre de 
blir vilket får en stigmatiserande effekt för dessa elever. 
 
Loreman, McGhie-Richmond, Barber och Lupart (2008), har i sin studie med elever i åk 3-6 
undersökt hur elever i Canada upplever inkluderande undervisning ur sina perspektiv. De 
kommer i sin studie fram till att elever med inlärningssvårigheter som följer den ordinarie 
undervisningen i allmänhet trivs i skolan. Eleverna beskriver i studien att de i stor 
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utsträckning känner gemenskap och delaktighet i sin skolsituation. I resultaten av studien som 
kan det också utläsas att elever i ganska stor utsträckning ser positivt på sin egen förmåga. 
Studien visar att eleverna i stor utsträckning har en positiv inställning till sin egen självkänsla 
och till pedagogernas ambition att de skulle lyckas bra i sitt skolarbete. Generellt svarade 
elever med funktionsnedsättningar eller problematik under snittresultaten enligt Loreman et 
al. (2008). Studien visar att flickor i större utsträckning svarar positivt om trivsel i skolan än 
pojkar, detta är känt enligt tidigare forskning enligt Loreman et al. (2009). Resultaten tyder 
visa trots detta på att eleverna även dessa elever känner gemenskap och delaktighet, att lärarna 
ställer relevanta krav i skolarbetet och att lärarna jobbar för elevernas bästa, vilket också 
beskrivs som framgångsfaktorer för en inkluderande skolverksamhet 
 

2.4.2 Grupp 
McLeskey och Waldron (2007) beskriver i sin artikel nödvändigheten att se skillnader som 
styrkor snarare än problem i det vi benämner inkluderande klassrum. För att vara ett 
inkluderande klassrum är viktigt att exempelvis specialläraren inte segregerar de elever som 
har svårigheter i klassrumsmiljön genom att exempelvis bilda en grupp med elever i 
svårigheter. McLeskey och Waldron beskriver att en inkluderande miljö är att se skillnader i 
elevers kunskapsnivå som så vanligt att det blir en naturlig del av klassrumsmiljön. Elever 
som har delar av sin undervisning i den ordinarie undervisningen stigmatiseras genom att ha 
undervisning i andra lokaler, de lämnar ett sammanhang och får svårigheter att se en helhet i 
både undervisning och skoldagen, vidare finns det negativa effekter som mindre tid för 
kamratrelationer att eleverna missar information och instruktioner. McLeskey och Waldron 
(2007) beskriver i sin artikel två framgångsfaktorer för att lyckas skapa inkluderande miljöer i 
skolan. Den första är att tillföra pedagogiska resurser för att skapa bra lär-miljöer exempelvis 
genom att dela klasser, vilket innebär att pedagogerna får mer tid till varje elev. Den andra är 
att förändra på vilket sätt undervisningen sker, exempelvis genom att gruppera elever som 
kommit längre i sin kunskapsutveckling med elever som inte kommit lika långt. 
McLeskey och Waldron (2007) menar att det ett kriterium för hur väl fungerande 
specialpedagogik, är att stöd tillförs i elevgruppen på ett sätt som fungerar för den aktuella 
elevgruppen och att eleverna inte känner att stödet är påträngande. En inkluderande skolmiljö 
kännetecknas av att schema och aktiviteter är anpassade på så vis att det inte upplevs som 
någon skillnad i elevernas deltagande i den ordinarie undervisningen och aktiviteter under 
skoldagen. Det är viktigt att göra så få strukturella avvikelser från den ordinarie 
undervisningen som möjligt, och om man skall göra några avvikelser är det av vikt att 
avvikelsen inte blir stigmatiserande. 
I en svensk studie beskriver Nilholm och Alm (2010) liknanden resultat när det gäller att se 
skillnader som styrkor snarare än hinder eller svagheter. Studien visar att resurser i form av 
personal och att deras samarbete är betydelsefullt för att kunna undervisa elever i svårigheter i 
samma klassrum, utan att för den delen skapa olika undervisningsgrupper i det samma. En 
annan viktig framgångsfaktor var att klassen var relativt liten, vilket gjorde att kunde skapa 
inkluderande metoder i skolarbetet. I studien kom man också fram till at det var viktigt att 
respektera eleverna och att bemötandet av eleverna var på ett respektfullt vis var mycket 
viktigt. Att undvika konfrontationer och att inte låta eleverna förlora ansiktet i konflikter 
undveks genom att alltid skapa valmöjligheter i stället för tvinga eleven att utföra 
arbetsuppgifterna. 
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Mumford och Chandler (2013) kommer i sin artikel fram till några faktorer som är viktiga för 
en framgångsrik inkludering i ämnet idrott, där elever med Learning Disabilities deltar. De 
beskriver Learning Disabilities, som att en elev har en eller flera psykologiska nedsättningar, 
vilka medför svårigheter i det dagliga skolarbetet. Dessa svårigheter medför att elever får 
svårigheter att delta i det sociala samspelet fullt ut. Svårigheter att läsa av exempelvis 
kroppsspråk gör att eleverna får svårt att fungera i olika gruppkonstellationer. En avgörande 
faktor för ett inkluderade klassrum är en acceptans för olikheter och att alla har något att 
tillföra för att lösa olika skoluppgifter. Ett positivt bemötande, kunskap om ett inkluderande 
arbetssätt och en positiv inställning att se elevers olikheter som styrkor istället för problem har 
stor betydelse för elevernas utveckling. Mumford och Chandler beskriver också att det är 
viktigt att inkluderade elever får stöttning i undervisningen av elever eller klasskamrater som 
har kommit längre i sin kunskapsutveckling. Rutiner och en tydlig struktur är viktigt för alla 
elever, men är extra viktigt för de elever som har svårigheter med socialt samspel. Genom att 
samarbeta med exempelvis speciallärare kan pedagoger skapa en lär-miljö som gynnar alla 
elever, inte bara elever som är i svårigheter. 
 
 

2.4.3 Organisation 
Chmiliar (2009) undersöker tre perspektiv av inkluderande skolverksamhet i sin studie. 
Studiens syfte är att förstå hur elever med Learning Disabilities (LD), deras föräldrar och 
lärare ser på inkludering i den ordinarie undervisningen. Studien visar att eleverna helst inte 
vill lämna klassrummet för att få specialundervisning då de känner sig utpekade och är rädda 
för andra elevers kommentarer. Trots det, menar eleverna att det finns fördelar med den 
specialundervisning som bedrivs. I studien beskriver eleverna att specialundervisningen 
bedrivs på ett lustfyllt vis, och att det är lättare att få hjälp för att komma vidare i sin 
kunskapsutveckling. De lärare som deltog i studien hade lång erfarenhet av inkluderande 
pedagogik, och de flesta ansåg att möjligheter till planering och samarbete med kollegor som 
en avgörande faktor för att skapa förutsättningar för en god undervisning dessa elever. 
Studien visar också att också en vilja att vara delaktiga och ha inflytande i sina barns 
skolgång. Studien visar att skolan behöver hitta vägar för att göra föräldrarna delaktiga i 
elevens skolsituation och att skolan behöver samarbeta med föräldrarna för att komma fram 
till vilka elevens behov är för att lyckas med skolarbetet. 
Inkluderande undervisning handlar om att anpassa skolan och dess verksamhet för att möta 
alla elever, det betyder att utbildningssystemet blir ansvarig för att bedriva undervisning och 
möta den mångfald av elever som finns och ge dessa den utbildning som de behöver. Flem, 
Moen och Gudmundsdottir (2004) beskriver i sin studie viktiga framgångsfaktorer för hur en 
skola kan bedriva inkluderande undervisning. Den första framgångsfaktorn är att skolans 
rektor har en god överblick av verksamheten och hela tiden för en dialog med skolans 
personal. Genom en sådan dialog kan skolans personal diskutera resursfördelning i 
verksamheten. En andra framgångsfaktor är ett kontinuerligt samarbete med speciallärare, 
assistenter med specialfunktioner inom den medicinska kunskapen för exempelvis 
handledning har en stor betydelse för att förstå hur man kan arbeta med elever i svårigheter. 
Den tredje är ett samarbete med elevernas vårdnadshavare. En tredje viktig framgångsfaktor 
att ha ett gott samarbete med vårdnadshavare och pedagogen. Ett sådant samarbete är viktigt 
eftersom vårdnadshavaren känner sitt barn bäst och har också stor möjlighet att stötta sitt barn 
i sin utveckling. I ett finskt perspektiv beskriver Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) inte 
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riktigt samma resultat i sin studie om speciallärarens roll i den finska skolan. Internationellt 
anses den finska skolan framgångsrik, en anledning till detta kan vara hur man ser på 
specialpedagogiska insatser enligt Takala et al. De menar att en framgångsfaktor är att 
specialundervisning sker i mindre undervisningsgrupper, trots att man då inte kan anse skolan 
som inkluderande fullt ut. De menar också att resultaten i deras studie visar att elever som får 
hjälp i form av riktade specialpedagogiska insatser när de hamnar i svårigheter, också 
kommer snabbare vidare i sin kunskapsutveckling. Deras studie visar också att pedagogens 
kunskaper inom det specialpedagogiska fältet har stor betydelse för elevens fortsatta 
kunskapsutveckling.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 
Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från hur Nilholm (2007) beskriver tre perspektiv på 
specialpedagogik, och det är dessa perspektiv som respondenternas uppfattning skall 
analyseras utifrån.  
En viktig fråga att ställa är: Vem är det som bestämmer vilket perspektiv som skall råda? Är 
det skolans personal med den kompetens som finns där? Är det politiker? Eller forskare och 
vetenskap med sin kunskap? Eller vårdnadshavare? Nilholm (2007) menar att svaret på 
frågorna också visar vem som skall bestämma över specialpedagogiken. I de tre perspektiv 
som redovisas nedan förklaras vilka uppfattningar, eller svar på dessa frågor, som är 
dominerande i respektive perspektiv.   

3.1 Det kompensatoriska perspektivet 
I det kompensatoriska perspektivet menar Nilholm (2007) är den grundläggande tanken är att 
kompensera eleven för sina svårigheter. Då måste man identifiera olika typer av problem-
grupper och söka svar inom medicinsk och psykologisk tradition. Genom att identifiera olika 
problemgrupper kan man då också föreslå åtgärder och metoder som kompenserar individen 
för de problem den uppvisar. Inom en sådan tradition blir diagnos central, eftersom generell 
kunskap skall nås, krävs att man kan arbeta med grupper som uppvisar samma typ av svårig-
heter eller problem. Perspektivet strävar alltså efter att kompensera eleven för de svårigheter 
den har, och därmed förläggs också problemen och svårigheterna till eleven och inte hur sko-
lan organiserar sitt arbete.  
Enligt Nilholm (2007) antyder begreppet specialpedagogik att den vanliga pedagogiken inte 
räcker till i vissa inlärningssituationer, och i den svenska skolan har specialpedagogiken 
främst riktat sig mot några målgrupper. De i särklass största problemgrupperna är barn med 
lärandeproblematik och barn med intellektuell funktionsnedsättning.  

Enligt Nilholm (2007) är en utgångspunkt för det kompensatoriska perspektivet inom special-
pedagogiken att avgränsa grupper som en utgångspunkt för forskningen. Det betyder att man 
måste identifiera vilka som tillhör eller inte tillhör gruppen och även diskutera gränssättnings-
problematik. Dessa system uttrycker den internationella forskningens ståndpunkter och har till 
uppgift att klart och entydigt sätt identifiera dessa grupper. Denna gruppavgränsning blir sär-
skilt problematisk för individer med lärandeproblematik och intellektuell funktionsnedsätt-
ning, dock finns på internationell basis system utarbetade för att möjliggöra klassifikation av 
problemgrupperna. När det gäller klassifikation av barn med intellektuell funktionsnedsätt-
ning är det mest kända DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) enligt 
Nilholm (2007). En kvalificering av intellektuell funktionsnedsättning kan betecknas som 
övergripande, delas sedan in i undergrupper så som, lätt, moderat, grav och djup intellektuell 
funktionsnedsättning.  

3.2 Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivets kritik mot det kompensatoriska perspektivet kan betecknas som 
ideologkritiskt. Det kritiska perspektivet ifrågasätter grunderna för specialpedagogiken, och 
söker bakomliggande faktorer som förklaring istället för att lägga problematiken hos indivi-
den enligt Nilholm (2007). Inom det kritiska perspektivet menar man att specialpedagogiken 
framkommer genom olika sociala processer som sociokulturellt förtryck, professionellas in-
tressen och skolans misslyckanden. I det kritiska perspektivet menar man att specialpedago-
gisk verksamhet snarare stigmatiserar och marginaliseras barn med inlärningssvårigheter. 
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Enligt Nilholm (2007) anses det också inom det kritiska perspektivet att orsaker till skolmiss-
lyckanden inte bör sökas hos barnets brister, utan snarare bör sökas utanför barnet. På så vis 
kan man inom det kritiska perspektivet ifrågasätta de diagnoser som ställs, genom att hävda 
att dessa ställs enligt en rad subjektiva bedömningar, man ifrågasätter också diagnosens an-
vändbarhet. Enligt det kritiska perspektivet är de diagnoser som ställs till nackdel för indivi-
den och till fördel för skolsystemet, som då inte behöver utveckla och förändra sin verksam-
het för att möta individens behov. En annan viktig faktor i det kritiska perspektivet är identite-
spolitik, med detta begrepp menas rätten att erkännas i sin olikhet. Inom funktionsnedsätt-
ningsområdet får identitespolitik sin mening när man diskuterar placeringen av funktionsned-
sättningen, vilket betyder att en funktionsnedsättning inte skall placeras hos individen, utan 
snarare till miljön som inte är utformad på ett sätt som gör att en funktionsnedsättning blir ett 
hinder. I ett kritiskt perspektiv menar Nilholm (2007) att specialpedagogik skall ses ur ett del-
tagardemokratiskt perspektiv, vilket innebär individens rätt att aktivt delta i den ordinarie 
verksamheten, på så vis löses skillnaderna mellan pedagogik och specialpedagogik till stora 
delar upp.  
  

3.3 Dilemmaperspektivet 
Dilemmaperspektivet är enligt Nilholm (2007) ett tredje sätt att förstå specialpdagogisk verk-
samhet. Detta perspektiv är inte lika etablerat som dem de två föregående, eftersom den empi-
riska forskningen inte är lika långt utvecklad som i det kompositoriska och kritiska perspekti-
vet. Dilemmaperspektivet kritiserar det kompensatoriska perspektivet genom de traditionella 
uppfattningarna om specialpedagogik, den sociala marginaliseringen av elevgrupper, och alla 
elevers rätt till att vara delaktiga i skolan. Dilemmaperspektivet har främst sin grund i en kri-
tik till det kritiska perspektivet, men också i det i det kompensatoriska. En stark kritik mot 
dessa perspektiv är att de utifrån ett dilemmaperspektiv allt för starkt betonar en sida av ett 
dilemma. Nilholm (2007) beskriver det centrala i dilemmaperspektivet som att det moderna 
utbildningssystemet står inför grundläggande dilemman. Enligt Nilholm är ett dilemma mot-
sättningar, där inga lösningar finns, men som kräver ställningstagande. Ett sådant dilemma är 
att alla barns skall ges en liknande kunskaper och färdigheter, men samtidigt skall utbild-
ningssystemet ta hänsyn till att elevers olikheter. Nilholm beskriver detta dilemma som en 
spänning det han kallar det gemensamma och någon form av anpassning till dessa olikheter. 
”Specialpedagogik har bidragit till att homogeniseragrupper och därigenom utgjort ett sätt att 
hantera dilemmat” (Nilholm, 2007, s 62.). Dilemmaperspektivet har ett sociokulturellt drag, 
då man i perspektivet är intresserad av hur dilemman uttrycks under specifika socio-kulturella 
förhållanden. Det är viktigt att notera att det sociokulturella perspektivet berör verksamhets-
förlagda processer, exempelvis skolan. ”Med ordet sociokulturell betecknas ett perspektiv 
som utgår ifrån att det sociala och kulturella sammanhanget är viktigt för att förstå interaktion, 
lärande och utveckling” (Nilholm, 2007, s 63). Enligt Nilholm (2007) har den politiska kon-
texten en betydande inverkan i ett dilemmaperspektiv genom att kommuners fördelning av 
skolans resurser får konsekvenser för hur man uppfattar barns olikheter i att det är barnets 
diagnos som avgör elevens behov. Ett sådant system får helt andra konsekvenser än ett system 
som använder övergripande uppskattningar av elevens behov. Nilholm (2007) exemplifierar 
dilemmaperspektivet med att en allmän motivering med skoldaghem är att elever i stora svå-
righeter angående sin skolarbete, behöver en tillrättalagd skolmiljö, vilket gör att elevens för-
troende för vuxenvärlden och skolan upprättas och motivation för skolarbete skapas. Man kan 
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beskriva en sådan tankegång som ett dilemma utifrån hur man skall förhålla sig elevers olik-
heter i ett perspektiv av inkludering - exkludering. Eleven blir exkluderad för tillfället, men 
det är temporärt. Alltså en inkluderande med mening att målet skall bli till en inkludering i 
samhället. 
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4. Metod 
Jag kommer i mitt examensarbete att använda mig av en kvalitativ metod för att söka svar till 
mina frågor. Jag strävar efter att få förståelse för hur några respondenter uppfattar en 
skolsituation, utifrån deras perspektiv. Genom att använda mig av en kvalitativ metod kan jag 
som Ahrne och Svensson (2012) beskriver det, fånga in nyanser och sätta in normer och deras 
värderingar i ett sammanhang. Det sker genom kvalitativa intervjuer med elev, 
vårdnadshavare och pedagoger genom att använda mig av en frågeställningsmall som syftar 
till att ge mig en bild av hur de uppfattar skolsituationen från sina perspektiv och vilka 
konsekvenser det får för individen. 

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Enligt Eriksson-Zetterquist 
och Ahrne (2012) kan det vara en fördel att använda kvalitativa intervjuer som metod. Med 
denna metod kan jag anpassa mina frågeställningar beroende på respondenterna. Eriksson-
Zetterquist och Ahrne menar att en annan fördel med denna metod är att jag som intervjuare 
inte blir så bunden till ordningen på sin frågeställning och att jag kan ställa kompletterande 
frågor för att förstå respondenten bättre. Metoden tillåter också att jag som intervjuare kan 
ställa följdfrågor på deltagarnas svar om så behövs. På så vis kan jag få en djupare insikt och 
förståelse av de olika parternas upplevelse av min frågeställning. Dock påpekar Eriksson-
Zetterquist och Ahrne att en intervju bara säger en del om hur respondenten uppfattar ämnet 
och syftet för intervjun, just där och då. Intervjuer säger inte allt, men rätt utförd kan de ge 
frågeställaren många viktiga insikter i ämnet. Jag insåg ganska snabbt att en frågeställning 
bestående av en rad frågor inte skulle vara lämplig, då jag förstod att två av mina respondenter 
kunde ha svårigheter med att svara utförligt på direkta frågor på grund av sin 
funktionsnedsättning. Jag hade också förstått av en vårdnadshavare att barnets språk inte var 
så utvecklat och att hon ibland väljer att inte prata. Till min intervju med det barnet 
konstruerade jag ett pekunderlag (bilaga 3) för att på så vis öka mina chanser att få svar på 
min frågeställning. Av dessa anledningar valde jag att designa min intervju utifrån en guide 
inspirerad av Kvale och Brinkman (2014). Guiden konstruerades utifrån områdena individ-, 
grupp- och organisation med underrubriker som skulle leda in mig som intervjuare i den 
frågeställning som är min studies syfte. Eftersom alla samtal spelas in digitalt fick jag 
möjlighet lyssna till det inspelade materialet för transkriberingen och göra min analys utifrån 
det.  
 

4.2 Analysmetod 
Min analysmetod utgår från studiens teoretiska utgångspunkter, Enligt Backman (2008) är det 
viktigt att göra en grov strukturering eller tematisering för att underlätta analysmomentet 
redan innan datainsamlandet. I detta skede är det viktigt att bestämma hur man skall analysera 
det insamlade materialet. ”I allmänhet bör de teoretiska föreställningarna om vad som 
undersöks ligga till grund för hur- vilken metod som skall användas för att analysera 
innehållet.” (Kvale och Brinkman 2014, ss. 231-232). Som forskare är det viktigt att ta reda 
på vad exempelvis de genomförda intervjuerna säger om det som man vill ha reda på. För att 
få reda på det är det viktigt att använda rätt analysmetod för det insamlade materialet. För att 
kunna analysera mitt material transkriberades dessa snarats efter genomförandet. Enligt 
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Rennstam och Wästerfors (2012) är det viktigt att sortera och reducera materialet för att skapa 
koncentration och skärpa. I detta skede beskriver författarna att det är viktigt att forskaren blir 
förtrogen sitt material, men det gäller att bli förtrogen med materialet med forskarens 
glasögon. Genom att läsa och lyssna på mitt empiriska material flera gånger kunde jag påbörja 
en sortering och reducering med syfte att finna anknytning i respondenternas berättelser till de 
olika områden som min studies frågeställningar hade som utgångspunkt. Jag började med att 
sortera bort allt som inte kunde knytas till individens uppfattning om skolsituationen. Denna 
reducering innebär visserligen att man väljer bort material ur sin datainsamling, men syftet är 
att skapa en god representation av detsamma. Efter denna fösta sortering färgmarkerade jag i 
olika färger med överstrykningspenna de delar som hade relevans för områdena individ, grupp 
och organisation. Man kan säga att det inte är vilken mängd data som är viktigt, snarare är det 
variation och innebörd som skall eftersträvas. I ett andra skede av min analys sökte jag i varje 
område efter mönster i respondenternas svar med utgångspunkt i de tre perspektiv som 
beskrivs enlig Nilholm (2007)  

 

4.3 Urval 
Syftet med min studie är, att undersöka hur några elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, deras vårdnadshavare och pedagoger uppfattar en integrerad 
skolstruktur utifrån ett individ- grupp och organisationsperspektiv. Jag har i mitt urval 
genomfört ett tvåstegsurval som det beskrivs enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2102).  
Jag valde att söka respondenter i grundskolans F-åk 6 eftersom jag ville ha ett så stort avstånd 
som möjligt från den utbildningsnivå som jag själv arbetar inom i samma kommun där jag 
sökte respondenter till min studie. Efter en initial kontakt och information om min studie via 
mail med rektorer på kommunens F-åk 6 skolor fick jag kontaktuppgifter till flera pedagoger 
som har elever i sina klasser som motsvarade den urvalsgrupp som jag eftersökte. Jag 
kontaktade några pedagoger genom att slumpmässigt välja deras namn från en sammanställd 
namnlista för att undersöka möjligheten till att de skulle kontakta elevernas vårdnadshavare 
för deltagande i studien. Två vårdnadshavare ställde sig positiva till att delta varvid jag 
skickade ett informationsbrev om studiens syfte och bad om deras och barnets medgivande till 
medverkan i studien. De två pedagoger som varit som en länk mellan mig och 
vårdnadshavaren tillfrågades också om deltagande, vilket de ställde sig positiva till. Denna 
urvalsprocess utmynnade i en grupp med följande utseende. en elev som går i Åk 6 på en F-6 
skola. Den andra eleven går i Åk 2 på en F-6 skola. En av dessa elevers vårdnadshavare och 
de pedagoger som ingår i studien är en klassföreståndare, den andra är den som träffar eleven 
mest i undervisningssituation. 
 

 

4.4 Etiska överväganden 
De etiska övervägande som jag förhåller mig till i min studie har sin utgångspunkt i de 
forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådets rekommendationer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2002, 2011). I dessa rekommendationer finns fyra 
huvudkrav. Jag kommer i följande text att förklara dessa fyra huvudkrav, och på vilka sätt jag 
genomfört min studie i enighet med kraven. Eftersom två av mina respondenter kan anses 
som särskilt utsatta personer på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning och låga ålder 



 

15 
 

är det viktigt förhålla sig till Personuppgiftslagen enligt Datainspektionen 
(http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/) För behandling av 
känsliga personuppgifter utanför etikprövningslagens område gäller olika regler beroende på 
hur uppgifterna struktureras. För behandling av personuppgifter i ostrukturerat material som 
exempelvis löpande text, ljud och bild gäller en förenklad reglering. Jag har behandlat mina 
respondenters personuppgifter och svar i ljudupptagning och löpande text. Därför bedömer 
jag att det då rör det sig om ostrukturerad behandling. Om de är ostrukturerade gäller att 
behandlingen av materialet inte får kränka den personliga integriteten hos den som 
uppgifterna rör. Jag har också särskilt frågat om elevernas samtycke till att delta i studien. 
Samtycke kan beskrivas som en frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring av deltagare som 
efter att ha informerats godkänner behandling av personuppgifter som rör hen. Detta samtycke 
skall vara individuellt och samtycket skall vara frivilligt.Innan dessa två intervjuer 
genomfördes kontaktade jag vårdnadshavarna och försäkrade mig och barnens samtycke för 
medverkan i studien och i samband med starten av intervjuerna med eleverna bad jag om 
deras samtycke.  

4.5 Forskningsetiska principer 
 

4.5.1 Informationskravet 
Vilket innebär att jag informerar samtliga deltagare i studien om dess syfte, om deras roll som 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagande vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
Samtliga deltagare har informerats om att deltagandet är frivilligt och att man alltid har möj-
lighet att avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarna i min studie har också genom brev (bi-
laga 1) informerats om studiens syfte. Inför mina intervjuer med eleverna förklarade jag på ett 
enkelt men sakligt sätt informationskravet och båda gav ett tydligt positivt svar till deltagande 
i studien.  
 

4.5.2 Samtyckeskravet  
Innebär att jag skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke för 
deltagande och, om eleven är under 15 år och studien är av etiskt känslig karaktär, måste sam-
tycke inhämtas av vårdnadshavare. Alla vuxna deltagare i studien informeras muntligt om 
deltagande, samtycke inhämtades från vårdnadshavare om elevernas deltagande. Inför mina 
intervjuer med eleverna förklarade jag på ett enkelt men sakligt sätt om samtyckeskravet och 
båda gav ett tydligt positivt svar till att de hade förstått ett deltagande i studien enligt sam-
tyckeskravet.  
 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Förklaras som att alla deltagare avidentifieras i hela processen, och att inga känsliga person-
uppgifter kommer att kunna knytas till dem som deltar i studien. Samtliga deltagare i studien 
har informerats både brevledes och muntligt om att de i studien kommer att avidentifieras 
genom kodning. Dokument och digitala inspelningar kommer att förvaras av mig så att inga 
obehöriga kan ta del av uppgifterna. Inför mina intervjuer med eleverna förklarade jag på ett 
enkelt men sakligt sätt om konfidentialitetskravet och båda gav ett tydligt svar att de hade 
förstått deras deltagande i studien enligt konfidentialitetskravet. 
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4.5.4 Nyttjandekravet  
Innebär att det insamlade materialet enbart kommer att användas till denna studie, och efter 
studiens avslutande kommer materialet att behandlas enligt de krav och anvisningar som re-
glerar detta. Samtliga deltagare har informerat om att deras medverkan i studien inte kommer 
att användas till annat än denna studies genomförande. Inför mina intervjuer med eleverna 
förklarade jag på ett enkelt men sakligt sätt om nyttjandekravet och båda gav ett tydligt svar 
att de hade förstått deras deltagande i studien enligt nyttjandekravet. 
 
 
 

4.6 Tillförlitlighet 
En studies tillförlitlighet handlar om att man i sin studie använt rätt metod för att få svar på 
sina forskningsfrågor. Jag designade min studie med kvalitativ ansats genom intervjuer. 
Enligt Ahrne och Svensson (2012) har kvalitativa intervjuer den fördelen att intervjuaren har 
möjlighet att anpassa frågorna och ställa dem i den ordning som situationen tillåter. Eftersom 
min studie utgår från respondenternas uppfattning om elevernas skolsituation, har det varit 
viktigt att intervjuerna har varit i form av samtal med mina frågeställningar som 
utgångspunkt. För att mina respondenter skulle känna sig bekväma i intervjusituationen var 
det viktigt för mig att de fick välja när och var intervjuerna skulle genomföras. Jag spelade in 
intervjuerna digitalt för att sedan kunna transkribera dessa så fort som möjligt. Efter 
transkriberingen av mina samtal fick jag möjlighet att både lyssna och läsa respondenternas 
svar flera gånger. Jag hade stor nytta av detta när jag sedan skulle kategorisera och tolka 
respondenternas uppfattningar utifrån min studies frågeställningar. 
 

4.7 Giltighet 
En studies giltighet beskriver om forskaren har använt rätt metod i insamlandet av data. 
Denna studie avser att förstå respondenterna uppfattning av ett en situation, vilket gör att 
intervjuer kan vara en lämplig metod. Eftersom jag valde att intervjua både elever, 
vårdnadshavare och pedagoger var det viktigt att konstruera en intervjuguide som kunde 
fungera för alla tre kategorierna. Denna guide konstruerades med inspiration av Kvale och 
Brinkman (2014). Guiden som jag konstruerade utgick från studiens syfte och 
frågeställningar, med stödord för intervjufrågor om respondenternas uppfattning om elevens 
skolsituation. En av de intervjuade eleverna hade språksvårigheter, vilket gjorde att jag 
konstruerade ett pekunderlag som eleven kunde använda som hjälp när språket inte räckte till 
vid intervjutillfället. Detta pekunderlag fungerade utmärkt som ett komplement i 
kommunikationen mellan oss, en svaghet blev att jag fick upprepa respondentens svar 
muntligt för att det skulle komma med på ljudupptagningen.  I denna upprepning tänkte jag att 
det kunde finnas en möjlighet till påverkan genom att mitt tal förstärkte elevens lust att svara 
på ett liknande sätt under samtalet. Jag var extra uppmärksam på detta när jag analyserade 
datamaterialet, men fann inga mönster på att så var fallet. Jag upplever att samtliga 
respondenter var mycket villiga att dela med sig av sina erfarenheter och av sin syn, eller sina 
upplevelser av min frågeställning. Jag är helt övertygad att min studies design med en 
intervjuguide har haft en positiv inverkan. 
 



 

17 
 

4.8 Genomförande  
För att hitta respondenter till min studie kontaktade jag först rektorer på kommunens F-6 sko-
lor. Svaren angav att det fanns några elever som hade diagnosen intellektuell funktionsned-
sättning och som var integrerade i den ordinarie undervisningen. Rektorerna gav mig kontakt-
uppgifter till pedagoger som har elever som skulle passa som respondenter för min studie i sin 
verksamhet. Som ett första steg bad jag dem att fråga de aktuella elevernas vårdnadshavare 
om deltagande i studien. Två vårdnadshavare ställde sig positiva till deltagande och genom 
pedagogerna fick jag kontaktuppgifter till dessa. Vid min första kontakt med vårdnadshavaren 
frågade jag också om de ville ge sitt medgivande för deras barn om deltagande i studien. Båda 
vårdnadshavarna ställde sig positiva, men ansåg också att det var viktigt att tillfråga eleverna, 
Innan dessa två intervjuer genomfördes kontaktade jag vårdnadshavaren och försäkrade mig 
och barnets samtycke för medverkan i studien och i samband med starten av intervjuerna med 
eleverna bad jag om deras samtycke vilket jag fick muntligt av bägge. 
 

Som ett andra steg i mitt förberedande arbete kontaktade jag dessa elevers pedagoger igen för 
att fråga om de ville ingå i studien, de ställde sig båda positiva till deltagande. Mina intervjuer 
med pedagoger och en av eleverna har genomförts på aktuell skola i lokaler som både jag elev 
och pedagog ansett lämpliga för ändamålet. Denna elev har en diagnosbild som gjorde det lite 
svårare att genomföra en intervju språklig fullt ut. Det medförde att jag konstruerade ett pek-
underlag (bilaga 2) Detta pek-underlag hade till funktion att hjälpa eleven när språket inte 
räckte till, på så vis att eleven skulle kunna peka för att kunna svara på mina frågor.  För en 
vårdnadshavare var det endast möjligt att genomföra intervjun i hemmet. För den andra 
vårdnadshavaren och dennes barn var det endast möjligt att delta i studien på tider som gjorde 
att vi var tvungna att genomföra intervjuerna på kvällstid. Det innebar då att dessa intervjuer 
genomfördes i en skollokal på den skola som jag jobbar på.  
De sex intervjuerna utgick från en intervjuguide med inspiration av den metod som Kvale och 
Brinkman (2014) beskriver. Min guide gav mig som intervjuare, möjlighet att hålla en röd 
tråd i samtalet med kompletterande frågeställningar med utgångspunkt från respondentens 
uppfattning av skolsituationen ur de tre perspektiven, individ, grupp och organisation. 
Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades så fort som möjligt efter att de 
genomförts.  Analysen av mitt empiriska material har skett efter att noga lyssnat till mitt 
inspelade material flera gånger, samtidigt som jag läst transkriberingarna. Jag har färg- 
markerat respondenternas svar i transkriberingarna utifrån ett individ, grupp och 
organisatoriskt perspektiv. Genom att färgmarkera svaren kunde jag sedan ordna, sortera och 
reducera svaren för att sedan analysera och argumentera för resultatet i min diskussion.  
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5. Resultat och Analys 
 

5.1 Inledning 
I detta kapitel kommer jag att redovisa det empiriska material som jag inhämtat genom mina 
intervjuer med studiens deltagare. Studiens deltagare presenteras närmare i nedanstående text. 
Samtliga namn i nedanstående text är fingerade- 
Erik 

Erik går i Åk 6 på en F-6 skola. Erik är 14 år, har gått om trean. Han fick diagnosen lätt 
intellektuell funktionsnedsättning för lite mer än ett år sedan. Erik har sedan dess varit 
integrerad i klassen men läser enligt grundsärskolans läroplan. 
 

Hans 
Hans är Eriks biologiska pappa, och är den vårdnadshavare som har mest kontakt med skolan 
och den personal som träffar eleven under skoldagen.  
Marie 

Marie är klassföreståndare i Eriks klass, utbildad mellanstadielärare. Pedagogen har jobbat i 
ca 20 år, men har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med elever med funktionsnedsättning. 
Pedagogen har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med integrerade elever. 
Mio 

Mio är 9 år, går i Åk 2 på en F-6 skola utanför tätorten. Mio har diagnosen lätt till måttlig 
intellektuell funktionsnedsättning, Downs Syndrom, Autismspektrumtillstånd och några 
medicinska diagnoser. Hon har följt sin klass under hela sin skoltid, med stöd av skolpersonal. 
Mio har det senaste året stöd i sin skolgång av speciallärare som följer henne under fyra dagar 
i veckan. En dag i veckan har hon sin undervisning i särskoleklass i tätorten.  
Hanna 

Hanna är Mios biologiska mamma och hon är den som haft den huvudsakliga kontakten med 
skolan och den personal som arbetar med Mio i skolan.  

Heidi 
Heidi är klassföreståndare i den klass där Mio har sin huvudsakliga undervisning. Heidi är 
utbildad lågstadielärare och har arbetat i skolan i ca 40 år. Hon har sedan 1990 arbetat med 
musikundervisning och arbetat som outbildad speciallärare, men har sedan två år tillbaka varit 
klassföreståndare i klassen där Mio har sin huvudsakliga undervisning 
Resultaten av mitt empiriska material, vilket kategoriserats och ordnats kommer att redovisas 
utifrån de tre områden som deltagarna upplever skolsituationen för elever med intellektuell 
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funktionsnedsättning, integrerad i klassen och följer till största delen den ordinarie 
undervisningen. Dessa tre områden har jag tidigare i min frågeställning benämnt som individ, 
grupp och organisation. 
 

5.2 Resultat Individ 
I samtalen beskriver Erik att det är viktigt för honom att tillhöra klassen och han beskriver 
tydligt att han ville stanna i sin klass efter han fått sin diagnos, han berättar följande: 

Erik: Alltså, jag ville gå med mina kompisar som jag, liksom kände. 

Erik berättar också att han tycker att gympan är roligt, där gör han samma saker som de andra 
och han tycker att det är bra. Erik berättar vidare att han tycker att musik, so, no och engelska 
är kul, han känner att han är duktigast i engelska. I engelskan får han ibland samma arbetsblad 
som de andra eleverna att jobba med. Han beskriver det på följande sätt: 

Intervjuare: Hur känns det att få samma arbetsblad som andra då? 

Erik: Det känns rätt kul. 

Erik har för det mesta eget material att jobba med under lektionerna, men tycker inte det är 
något konstigt eftersom han vet att han går efter grundsärskolans läroplan. Han tycker att det 
är bra att han får stöd av den extrapersonal som kommer till klassen, men beskriver att 
personalen inte bara är där för att hjälpa honom. Ibland går han iväg med specialläraren och 
några andra i klassen till ett annat rum för att ha undervisning i en mindre 
undervisningsgrupp. Erik tycker att det är bra, att det är ganska skönt att lämna det stora 
klassrummet för att jobba i en mindre grupp, framförallt i svenskan. Han beskriver det som att 
det är lugnare, man får snabbare hjälp och då blir det lättare att koncentrera sig på sina 
uppgifter. I klassrummet får Erik lyssna på musik i sina hörlurar när han jobbar, han tycker att 
musiken gör så att han kan fokusera på sina uppgifter och störs inte lika lätt av det som sker i 
klassrummet.  
Hans beskriver att Erik alltid har haft svårt med skolan, och efter flytten till nuvarande 
kommun har det varit en del problem med kamratrelationer. Erik har gjort en utredning som 
visar att han har en lätt intellektuell funktionsnedsättning och är berättigad till undervisning i 
grundsärskola. Hans berättar att det var mycket viktigt för Erik att gå kvar i samma klass. 
Hans berättar att Erik har en viss erfarenhet av särskolan innan han kom till den nuvarande 
skolan. Den bestod i att han hade en stor del av sin undervisning i den föregående 
kommunens grundsärskola. Hans uppfattade det som att Erik själv tyckte att han klarade 
skolarbetet bättre under den perioden. Enligt Hans var Erik lite avogt inställd till att vara 
integrerad i den nuvarande klassen, men att det ändå var mycket viktigt för Erik att tillhöra 
den ordinarie klassen, Hans beskriver att det antagligen var för att Erik var lite orolig för vad 
en sådan skolgång skulle innebära praktiskt för honom utifrån hans tidigare erfarenheter. Hans 
uppfattar det som att Erik har svårigheter i alla ämnen, men nämner att engelskan verkar 
fungera bäst för Erik. Enligt Hans har kamratrelationer varit ett stort problem under femman, 
det utmynnade i många möten med skolan, men sedan en tid tillbaka verkar det som om att 
dessa relationer har blivit bättre och att Erik numera umgås med dessa elever på rasterna. 
Hans upplever att skolans personal agerar på ett annat sätt sedan Erik fick sin diagnos, 
formulerar sig på ett annat sätt både i samtal och bedömning men också i sitt bemötande mot 
Erik.   
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Marie, som är Eriks lärare beskriver också att det är svårt med kamratrelationer och det 
sociala spelet för Erik. Hon uttrycker att det kanske hade varit bättre om han hade haft hela 
sin undervisning på grundsärskolan. Enligt Marie är det Eriks svårigheter med det sociala 
samspelet som ofta ställer till det för honom. Hon beskriver att Eriks styrka är engelskan och 
att han är ganska duktig i att prata och att Erik har ganska stort ordförråd. Enligt henne beror 
det på att Erik spelar mycket dataspel på fritiden. När det gäller övriga ämnen beskriver hon 
att Erik har mycket svårt att hänga med i undervisningen. Enligt Marie så märks det tydligare 
nu än i fyran och femman. Marie är också lite orolig för de få kamratrelationer som Erik har 
och menar att det snarare är att han får vara med än att han är delaktig. I övrigt beskriver hon 
Eriks kamratrelationer som att han helst är med yngre barn på rasterna, och att de oftast bara 
går runt och pratar. Erik får en del hjälp av en speciallärare men den resursen är inte 
personligt knuten till Erik, utan fungerar som extra resurs för hela klassen. Däremot kommer 
en specialpedagog en timme i veckan och arbetar med Erik i klassrummet. Mio beskriver att 
hon trivs i skolan genom att peka på en glad gubbe när jag frågar henne. När Mio skall 
beskriva hur hon tycker att det är att vara i klassen pekar hon först på den neutrala och sedan 
på den glada munnen, vilket gör att jag ställer frågan på nytt. Denna gång pekar hon på den 
glada munnen. När jag frågar om hon leker med de andra barnen på rasterna, pekar hon på 
den glada munnen och svarar ja muntligt på frågan.  

Hanna beskriver att det alltid har varit mycket viktigt som vårdnadshavare att Mio skall följa 
den ordinarie undervisningen. Hon beskriver att Mio lär sig genom interaktion med elever 
utan funktionsnedsättning, genom att titta och registrera hur andra barn gör. Mio berättar 
sällan hemma om sitt skolarbete, men Hanna uppfattar att Mio numera trivs i skolan och att 
det roligaste ämnet är gympa. Kommunikationen mellan skolan och hemmet sker till stora 
delar genom en kontaktbok som specialläraren skriver i. Hanna beskriver att det finns några 
barn i klassen som leker med Mio på rasterna, men oftast leker Mio bredvid de andra barnen, 
men Hanna uppfattar att Mio mer och mer deltar i leken numera. De elever som engagerar sig 
i Mio är elever som hon har relationer till sedan förskolan, och ibland kan Mio berätta hemma 
att hon lekt med dem på rasten. Sedan cirka 6 månader tillbaka har Mio en speciallärare som 
arbetar riktat mot henne. Hanna beskriver att resursen har stor inverkan på Mios skolarbete 
och skoldag. Specialläraren anpassar material och har erfarenhet av att jobba men barn som 
har funktionsnedsättningar. Det innebär enligt Hanna att Mio kan delta i den ordinarie 
undervisningen under skoldagen. Dock, menar Hanna att det kan skilja mycket från dag till 
dag i vilken utsträckning Mio orkar följa klassen, men specialpedagogens erfarenhet gör att 
hon kan läsa av hur mycket Mio orkar. 

 
Heidi upplever att Mios skolgång blivit bättre, dels genom att det nu finns en medicinering 
men också genom att en speciallärare jobbar enbart med Mio. Enligt Heidi är Mio mycket mer 
med under lektionerna och jobbar med material som är anpassat för henne. Heidi beskriver 
liksom Hanna att Mio lär mycket genom att titta och lyssna på hur de andra eleverna gör, även 
om hon exempelvis jobbar med sitt material. Hanna beskriver också att Mios uthållighet blivit 
mycket bättre efter att specialläraren börjat jobba med Mio. Även Heidi berättar att Mio ofta 
leker bredvid när de andra leker på rasterna, och beskriver att Mios intresse för lek har ökat 
markant denna termin. Mio leker i en fantasivärld enligt Heidi, hon har en egen docka som 
hon är väldigt fäst vid och hon leker ofta själv med dockan bredvid de andra barnen Heidi 
beskriver liksom Hanna att det finns några barn som tycker att Mio skall vara med och leka på 
rasterna. Hanna upplever att Mio tycker att det är roligt med idrott och musik, dock är hon 
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mest aktiv under idrotten, medan hon gärna sitter gärna sitter och lyssnar och tittar på under 
musiklektionen. När hon sedan är ensam med personal kan hon sjunga och dansa utifrån det 
som gjorts på musiklektionen. 
 

5.2.1 Analys Individ  
I min analys av individ, skulle man på ett vis kunna förstå Eriks tankar om sin skolsituation ur 
ett dilemmaperspektiv, på så vis att han inte ser sin diagnos som ett hinder. Enligt Erik deltar 
han i undervisningen så mycket som det är möjligt, men utifrån sina förutsättningar. 
Vårdnadshavaren beskriver i samtalet att Eriks diagnos har varit viktig som förklaring till 
hans svårigheter, något som också blir tydligt i pedagogens uppfattning. Dessa svar tyder på 
att de ser Eriks situation ur det perspektiv som Nilholm (2011) beskriver som det 
kompensatoriska perspektivet och förklaras på så vis att det är individen som är bärare av en 
svårighet eller ett problem. Det blir tydligt i Maries svar, hon uttrycker att särskolans 
pedagogik kanske skulle passa Erik bättre. I det kompensatoriska perspektivet blir en diagnos 
en förklaring till elevens svårigheter och en utgångspunkt för åtgärder och metoder för att 
kompensera individen för dessa.  

Enligt pedagogen lär sig Mio av andra genom att titta och lyssna på hur andra elever agerar. 
Leken sker oftast bredvid, och ibland finns det andra barn som uppmuntrar till lek. Pedagogen 
beskriver flera framgångsfaktorer för Mios deltagande i skolarbetet, några av dem är att hon 
medicinerar och det stöd hon har av speciallärare under skoldagen. I min analys förstår jag det 
som om att pedagogen beskriver det kompensatoriska perspektivet enligt Nilholm (2011) Det 
finns en medicinsk/psykologisk förklaring som har kategoriserat Mios svårigheter. I och med 
en kategorisering finns det också åtgärder och metoder som kan kompensera henne för hennes 
svårigheter. För Mios del blir medicineringen och speciallärarens stöd centralt för hennes 
deltagande i skolarbetet. Mio är bärare av svårigheter och skall anpassas efter omgivningen. I 
vårdnadshavarens svar som anger att Mio har svårigheter, men det är skolan som skall 
anpassa sin verksamhet så att hon kan delta i den, är min analys att Mios skolsituation 
beskrivs av vårdnadshavaren till viss del av tankar som i det kritiska perspektivet så som 
Nilholm beskriver det. Därför att vårdnadshavaren beskriver att skolan skall anpassa 
verksamheten så att Mio kan delta i den ordinarie undervisningen, utifrån hennes 
förutsättningar och med det stöd som behövs. Det blir lite motsägelsefullt genom att 
vårdnadshavaren också beskriver att det är den specialpedagogiska resursen som är 
förutsättningen för hennes deltagande. Min analys av detta blir att det egentligen är 
dilemmaperspektivet som beskrivs av vårdnadshavaren. Det är svårt att riktigt veta hur Mio 
ser på sin skolsituation i ett individperspektiv, men en tolkning av hennes, vårdnadshavarens 
och pedagogens svar tyder på dilemmaperspektivet, eftersom Mio å ena sidan, om än på ett 
enkelt sätt är positivt inställd till sin skolsituation, å andra sidan, deltar utifrån sina 
förutsättningar, ork och dagsform. 
 

 

5.3 Resultat Grupp 
Erik har innan han kom till denna skola varit integrerad i klass. Men enligt honom var det inte 
som det är nu, då var han bara några timmar i veckan i klassen, resten av tiden följde han 
grundsärskoleklassen. Han berättar att det är stor skillnad i den nuvarande klassen, han går 
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visserligen också här till särskolan någon timme i veckan. Erik tycker att det är ok vara med 
där, han tycker att uppgifterna som de jobbar med är kul. Han berättar också att det är för att 
han skall träffa de elever som han skall gå med i åk sju på en annan skola, han tycker att det är 
bra. Erik trivs i klassen, han har några kompisar som han umgås med under skoldagen. Under 
lektionerna jobbar han med sitt eget material, han tycker att det känns konstigt, men beskriver 
uppgifterna som både svåra och lätta. Det finns extra resurser knutna till klassen i form av 
specialpedagog och speciallärare, men de är inte riktade direkt till Erik. Dock upplever han att 
han får mycket hjälp med sitt skolarbete och tycker att det är bra. På svenskan går Erik och 
några andra elever ibland iväg till ett annat rum med specialläraren. Han tycker att det är bra 
eftersom han beskriver att i den lilla gruppen blir det lugn och ro och det är lättare att få hjälp 
och komma vidare.  
 

Hans berättar att deras tidigare erfarenheter av tidigare integrering varierar. När Erik gick i 
ettan till trean var det meningen att han skulle vara inkluderad i sin ordinarie klass, men han 
fick istället tillbringa mycket skoltid i grundsärskoleklassen på skolan. Trots det upplever 
Hans att Erik var nöjdare med sin skolsituation och klarade sitt skolarbete bättre då. När Erik 
fick sin diagnos inför sexan, var det viktigt för vårdnadshavarna att Erik skulle följa sin 
grundskoleklass under den tid som var kvar av mellanstadiet, det var enligt Hans även Eriks 
önskan. Trots Eriks och deras önskan upplevde han ändå det som att Erik hade en viss oro 
inför sexan. Hans menar att det kan förklaras med att Erik under en tid varit utsatt av ett par 
killar när han gick i femman. Nu i sexan har det enligt Hans löst sig, men han är ändå orolig 
eftersom det är dessa killar som Erik umgås mest med under skoltiden numera. Han berättar 
att han i efterhand förstått att det var en jobbig tid för Erik även om han inte riktigt berättat 
om det hemma fullt ut. Hans berättar att Erik inte har så många kompisar utanför skolan, de 
som finns är yngre. Han upplever att de extra resurser som finns i klassen inte enbart är till för 
Erik, utan mera för att skapa en lugn och trygg arbetsmiljö i klassen.  

 
Marie beskriver att det finns flera i klassen som har olika typer av svårigheter. Hon menar att 
det gör att klassen har en ökad förståelse för olikheter, inte bara för enskilda elever utan för 
alla elever i svårigheter. Hon har möblerat klassrummet traditionellt med bänkarna i rader, 
vända mot tavlan. I sin undervisning försöker Marie att använda visuellt stöd så ofta det går, 
det är mest i form av filmer. Marie tar ofta hjälp av särskolans personal för att hitta material 
som är anpassat för Eriks kunskapsnivå. Marie berättar att det är viktigt att materialet handlar 
om det som de övriga eleverna i klassen jobbar med så att ett annat arbetsmaterial inte blir 
utpekande. Det kan vara material med förenklad text och med bildstöd. Hon menar att struktur 
är viktigt för alla elever, det är alltså inte bara Erik som behöver den tydliga strukturen, men 
han har god hjälp av den också. Hon beskriver att Erik och några andra elever går iväg med 
specialläraren för att ha exempelvis svenska, men berättar att det inte är lika ofta som de 
gjorde under femman. En anledning är att hon tycker att eleverna som lämnar klassrummet 
ibland kan missa viktiga diskussioner som kan komma upp under den ordinarie lektionen. 
Hon beskriver det så här: 

 Alltså, vi diskuterar mycket och resonerar mycket och berättar hur vi tänker, man kan ju missa 
ganska mycket av den biten när man hela tiden går ifrån (Marie). 

När jag i mitt samtal med Mio frågar jag henne om vad hon tycker om att arbeta i klassen 
pekar hon på en neutral mun. När jag återkommer till en fråga om att arbeta i klassen med 
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specialläraren och pedagogen pekar hon på en glad mun. När jag sedan frågar henne om hur 
hon tycker att det är att vara i den särskoleklass som hon besöker varje fredag blir svaret 
genast en glad mun. Mio visar en glad mun när jag frågar henne om vad hon tycker om de 
uppgifter som hon får jobba med i klassrummet. Hennes positiva svar upprepas när jag frågar 
vad hon tycker om att jobba med sina klasskamrater i klassrummet. Jag frågar Mio om hur det 
är på fritids och att vara med de andra, även här pekar hon på den glada munnen. 

 
Hanna berättar att Mios deltagande i den ordinarie undervisningen har ökat sedan 
specialläraren börjat arbeta med Mio. Enligt Hanna var det inte så tidigare, då kunde hon sitta 
med en resursperson i ett annat klassrum och jobba själv i mycket större utsträckning. Hon 
menar att det är speciallärarens kompetens och erfarenhet som är den stora skillnaden. 
Visserligen utgår Mios deltagande i klassrummet utifrån hennes ork och dagsform, men det är 
stor skillnad. Hanna beskriver att hon och specialläraren har samma tänk när det gäller Mios 
deltagande i klassrumsarbetet. Numera finns det en avskärmad arbetsplats i klassrummet som 
Mio kan jobba vid om hon inte riktigt kan koncentrera sig. Hanna berättar också och de inte 
lämnar klassrummet förrän specialläraren bedömer att det inte är bra för Mio att stanna kvar i 
lektionssalen. Det är mycket viktigt för Hanna att Mio följer den ordinarie 
klassrumsundervisningen så mycket som möjligt, eftersom det är i interaktion med andra 
elever som Mio lär sig bäst enligt Hanna. Hon beskriver sin syn på inkludering på följande 
sätt: 
           Ja, det innebär att hon är en i gruppen, inte att hon är i gruppen och exkluderas i gruppen, utan 

hon skall vara en i gruppen, och vara delaktig i allt som sker i gruppen, utifrån hennes 
möjligheter, det är inkludering. (Marie) 

Hanna efterfrågar också någon form av fadderskap i klassen för elever som har 
funktionsnedsättningar, det skulle kunna vara en väg till förståelse för andra elever. Hanna 
tror att det skulle ge positiva effekter för alla parter.  

Enligt Heidi är det stor skillnad i hur mycket tid Mio tillbringar i klassrummet från ettan, hon 
tror att det beror på olika saker, men att specialläraren genom sitt jobb med henne har haft stor 
inverkan. Tidigare fanns det en resurs för Mio, men det verkar som om att det är 
speciallärarens kunskap och erfarenhet som har gjort en stor skillnad.  Hon berättar att Mio 
sitter med i klassen och jobbar med sitt material som är anpassat efter hennes nivå. När det 
exempelvis är matte på schemat jobbar Mio med sitt mattematerial. Mio verkar trygg i sin 
grupp även om hon ofta väljer att inte delta så mycket i vare sig lek eller skolarbete. Trots det 
menar hon att Mio tar intryck av de andra eleverna genom att titta och lyssna, men att det ofta 
stannar där. Heidi uppfattar att Mio visar mera intresse för vad de andra gör än hon gjorde i 
ettan.   

5.3.1 Analys Grupp 
I min analys av resultat grupp kan man även här utläsa att respondenternas svar beskriver ett 
dilemmaperspektiv så som det beskrivs enligt Nilholm (2007). Genom att lämna klassrummet, 
gruppen och skolan som Mio gör, blir dilemmaperspektiv gällande eftersom det är hennes 
svårigheter som gör att en del av undervisningen sker i andra lokaler, men samtidigt är det ju 
viktigt för hennes kunskaps- och sociala utvecklig att hon deltar så mycket som möjligt i sin 
ordinarie klass. Det gäller även Erik som visserligen inte lämnar skolan, men han lämnar 
klassen för undervisning i en mindre grupp, i en annan lokal med specialläraren. Erik lämnar 
också sin klass för viss undervisning i grundsärskolans elever som har sina lokaler i samma 
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skola. Samtidigt beskrivs det som positivt att tillfälligt lämna gruppen av i stort sett alla 
respondenter. Dessa svar tyder på ett dilemma, å ena sidan är det viktigt att undervisning sker 
i den ordinarie undervisningen, å andra sidan är det viktigt med deltagande i grundsärskolan. 
Min analys blir att man här talar om ett dilemmaperspektiv så som Nilholm beskriver det, att 
man ser på skolsituationen utifrån vad man anser är bra för individen. Alla respondenter 
upplever att tillhörighet till klassen är viktigt. De beskriver att de upplever att lärande sker i 
det sociala samspelet, och de menar att det är genom deltagande i grupp eller klass som 
elevernas utveckling sker, oavsett svårigheter. Deras svar tyder på ett dilemmaperspektiv, 
eftersom man i det perspektivet är intresserad av verksamhetsförlagda processer, i detta fall 
klassen.  

 

5.4 Resultat Organisation 
Erik upplever att det är bra att han får gå kvar i sin gamla klass efter det att han fått sin 
diagnos. Han upplever inte att det finns någon personal som bara är till för honom, även om 
han får ganska mycket hjälp av specialpedagogen som finns i klassen. Han tycker också att 
det är både kul och bra att gå till särskolan, han beskriver det så här: 

Erik: Ja, fast på måndagar går jag till särskolan, och är med dom typ, en timme tror jag. 

Intervjuare: Ja, hur känns det? 

Erik: Jag tycker att det går rätt bra. 

Han berättar också att han i åk 7 kommer att gå med grundsärskolans elever i en egen klass på 
en annan skola, det är något som pappa och skolan bestämt, enligt honom. Trots att han inte 
riktigt känner att han har varit delaktig i beslutet, tror han att det kommer att bli bra. Erik 
tycker heller inte att det är några problem att lämna klassrummet för att få hjälp av 
specialläraren. Han beskriver att han inte är ensam om det och att man faktiskt får snabb och 
mycket hjälp under den tiden. Erik förstår att han läser enligt grundsärskolans läroplan, och 
att det medför att han får uppgifter som är anpassade.  

 
Enligt Hans så har han ganska dålig erfarenhet av hur skolan organiserat Eriks skolgång i den 
tidigare kommunen. Det var enligt Hans den nuvarande skolan som ville göra en utredning av 
Eriks situation, vilket han som vårdnadshavare inte motsatte sig eftersom det var tydligt även 
för honom att Erik hade svårigheter i sitt skolarbete. Under femman var det mycket konflikter 
med klasskamrater och det övergick i mobbing och trakasserier. Hans upplever att skolan tog 
detta på allvar genom att sammankalla till möten och genom att sätta in resurser i klassen för 
att motverka detta. Han upplever att Erik också tycker att det har gett resultat. Efter att Erik 
fått sin diagnos tycker Hans att skolan förändrat sitt sätt att möta Erik. Kontakten med skolan 
är god, och han upplever att skolan hör av sig om det har hänt något i skolan. Hans är dock i 
helhet mycket nöjd med hur skolan har organiserat verksamheten runt Erik. Hans förstår att 
personalen tar hjälp av bland annat särskolans personal för att hitta lämpligt arbetsmaterial till 
Erik. Han berättar att skolan redan nu har börjat förbereda för åk sju genom att besöka den 
skola där Erik kommer att börja till hösten.  

Marie som inte har så stor erfarenhet av integrerade elever beskriver att man har tillgång till 
mycket resurser. Resurser som speciallärare, specialpedagog och assistent i klassen, gör att 
man kan samarbeta i sitt arbete med elever i svårigheter. Hon beskriver att det alltid finns 
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extra personal i form av specialpedagog och speciallärare på förmiddagarna för att hjälpa 
eleverna i deras skolarbete. Det gäller inte bara Erik, utan det finns flera barn i klassen med 
särskilda behov. Dock har Erik en timme i veckan med specialpedagog för att arbeta med 
matten, det kan vara både klassrummet och i någon annan lokal. Marie uttrycker en viss oro 
att inte hinna med exempelvis Erik så mycket som hon skulle vilja. Personalen tar också hjälp 
av grundsärskolans personal på olika sätt, det kan vara med arbetsmaterial till Erik, men också 
att han har viss undervisning i deras lokaler. Marie upplever inte att detta är utpekande för 
Erik, Hon menar istället att hans närvaro i grundsärskoleklassen är bra för att förbereda 
honom inför åk 7, då han skall gå på en annan skola, och med de elever som går i 
grundsärskolan. Marie upplever, trots att hon inte är mentor för Erik, att skolans samarbete 
och kontakten med vårdnadshavare är mycket bra, vilket är viktigt för att eleven skall ha en 
bra skolsituation. Det samarbetet blev tydligt när Erik i femman var utsatt av andra elever på 
skolan. Skolan hade många möten med vårdnadshavaren skolsituationen blev mycket bättre 
för Erik genom att man tillförde resurser i gruppen för att lösa konflikterna. 

  
Hanna berättar att det är först denna termin som hon upplever att skolan tillfört resurser som 
behövs för att Mios skolgång skall bli bra. Hon upplever att organisationen inte fungerat de 
första terminerna. Hanna upplever att den personal som tidigare arbetat med Mio inte haft den 
kompetens som behövts. Först efter att hon och Mios pappa gått med på en inskrivning i 
särskolan har kompetens och resurser knutits till Mio som elev. Mio har sedan årsskiftet en 
speciallärare som jobbar enbart med henne i skolarbetet, vilket har gjort att Mio har gjort stora 
framsteg. Hanna upplever att Mio är mycket nöjdare med skolgången och det avspeglar sig 
hemma också. Hanna upplever att det till stor del är tack vare speciallärarens kompetens som 
gjort att Mio tillbringar mera tid i klassen än tidigare. Hanna berättar att hon upplever att 
personalen samarbetar på ett annat sätt än tidigare, men hon upplever det som att det är 
speciallärares kompentens som är den avgörande skillnaden. Hanna upplever att skolan inte är 
van vid att ha elever med intellektuell funktionsnedsättning i den ordinarie undervisningen, 
vilket har medfört att hon upplever att de som vårdnadshavare har fått kämpa mot systemet 
för att Mio skulle få de resurser som hon behöver för att följa undervisningen fullt ut. Hon 
berättar också att hon föreslagit för rektorn på skolan att införa ett faddersystem i 
organisationen med syfte att eleverna skall ha ett ansvar för varandras delaktighet på 
exempelvis raster. Detta faddersystem skulle enligt Hanna vara en möjlighet att öka 
förståelsen för elevers olikheter. Hon berättar att hon inte fått gehör för förslaget och uttrycker 
besvikelse för det. 

 
Heidi upplever att det är stor skillnad i Mios skolgång sedan specialläraren började. Numera 
är Mio mycket mer med i klassrummet än hon var tidigare. Heidi berättar att Mios deltagande 
och ork har ökat sedan man fått hjälp i form av speciallärarkompetens. Heidi beskriver att 
Mio verkar mera intresserad av undervisningen och att vara i klassrummet, även om hon 
jobbar med sitt anpassade material med specialläraren. Heidi upplever att hon inte har så 
mycket erfarenhet av integrerade elever, men hon upplever att samarbetet med specialläraren, 
när det gäller planeringen av undervisningen, är viktig för att Mio skall kunna delta i den 
ordinarie undervisningen så mycket som möjligt. En dag i veckan åker Mio till en 
grundsärskola i kommunen för att delta i den klassens aktiviteter, de åker bland annat till 
badhuset. Heidi upplever att Mio tycker att det är roligt, och ibland kan hon berätta vad de 
gjort under dagen. 
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I mitt samtal med Mio om hur hon trivs i skolan pekar hon på den glada munnen, hon 
bekräftar med att säga: 

 

Mio: Den där! 

Intervjuare: Den glada, är det den? 

Mio: Ja. 

 
Lite senare när jag ställer samma fråga, men på ett annat sätt, pekar Mio på den neutrala 
munnen. Jag ställer frågan ytterligare en gång senare i samtalet och då pekar Mio på den glada 
munnen och på alla fyra stjärnor. När jag frågar Mio om hur hon tycker det är att åka till den 
andra skolan, pekar hon först på stjärnorna och sedan den glada munnen och bekräftar med att 
säga: Den glada munnen. När jag ställer frågor om hur Mio tycker att det är att jobba med 
specialläraren pekar hon också på den glada munnen.  
 

5.4.1 Analys organisation 
I min analys av området organisation avser jag att analysera mina respondenter uppfattar en 
integrerad skolgång organisatoriskt. Eriks svårigheter i skolarbetet gjorde att skolan ville göra 
en utredning för att få en förklaring på hans svårigheter. Nilholm (2007) beskriver ett 
kompensatoriskt perspektiv som att det är elevens svårigheter som avgör metod och åtgärd för 
att kompensera eleven för sina svårigheter. Skolan har organiserat verksamheten med 
exempelvis speciallärare och assistentresurs, dock är dessa resurser inte riktade direkt till 
Erik. Man kan också se spår av dilemmaperspektivet eftersom Erik å ena sidan önskat 
integrerad skolgång i den ordinarie klassen, men å andra sidan gör hans svårigheter att han har 
viss undervisning i en liten grupp och att han lämnar klassen för undervisning i 
grundsärskolans lokaler. Enligt Hanna har Mios deltagande i den ordinarie undervisningen 
ökat under hela vårterminen, hon menar att det är stödet från specialläraren som är 
anledningen till det. Mio har undervisning i en annan lokal, hon åker även till en 
grundsärskola för aktiviteter. Även i Mios fall finns det tecken på det kompensatoriska 
perspektivet, men hennes skolgång är organiserad på ett sätt som har fler och tydligare tecken 
åt en skolgång utifrån ett dilemmaperspektiv. Mios mamma beskriver att hennes 
funktionsnedsättningar inte får vara ett hinder för deltagande, å andra sidan är det 
speciallärarens stöd som enligt Mios mamma är en förutsättning för deltagandet. Mio har 
också enskild undervisning i eget rum med specialläraren vilket är exkluderande, men den 
undervisningen har enligt Mios mamma och pedagogen minskat succesivt genom 
specialpedagogiska insatser. De specialpedagogiska insatserna är å ena sidan 
kompensatoriska, men å andra sidan en förutsättning för ett deltagande i klassen. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik kommer jag att diskutera mitt val av metod och vilka konsekvenser mitt 
metodval kan ha gett för studiens resultat. Jag kommer vidare att diskutera resultaten av 
respondenternas uppfattningar från sitt perspektiv utifrån de tre områden, individ, grupp och 
organisation som studien avser att undersöka. Som avslutning på rubriken ger jag förslag på 
fortsatt forskning inom min studies område. 

6.1 Metoddiskussion 
I kursdokumentet för speciallärarprogrammets anvisningar för examensarbete, beskrivs att 
arbetet skall ha en tydlig koppling till speciallärarens profession, och knyta an till teori och 
tidigare forskning.  Arbetet skall ha relevans inom specialläraryrket, och ha en tydlig koppling 
till den valda inriktningen inom speciallärarprogrammet. En stor utmaning i mitt 
examensarbete har varit att genomföra det utan att färgas av att min snart 30- åriga erfarenhet 
som pedagog i skolan. Jag genomförde min studie i grundskolans tidigare stadier. På så vis 
blev min roll så neutral som möjligt, eftersom min erfarenhet av denna skolform härstammar 
från början av min yrkesutövning. 
 
I denna studie har syftet varit att undersöka hur två elever med en intellektuell 
funktionsnedsättning som går i en grundskoleklass, deras vårdnadshavare och de pedagoger 
som undervisar eleverna uppfattar skolsituationen utifrån tre perspektiv. Dessa perspektiv är 
individ- grupp- och ett organisatoriskt perspektiv. I min forskningsdesign funderade jag 
mycket över hur mina frågeställningar skulle bli besvarade på bästa sätt. Jag kom fram till att 
bästa sättet för få svar på mina frågeställningar var att använda en kvalitativ 
forskningsintervju som metod. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2012) kan intervjuer 
med fördel användas som metod för att inhämta exempelvis människors upplevelser. De 
beskriver vidare att en intervju inte säger allt, men rätt utförd kan de ge forskaren viktiga 
insikter. Eftersom studien utgår från respondenternas uppfattning om ett fenomen, har det 
varit viktigt att intervjuerna har varit i form av samtal med mina frågeställningar som 
utgångspunkt. I studien har jag intervjuat elever, vårdnadshavare och pedagoger vilket gjorde 
att det var det viktigt att konstruera en intervjuguide som kunde fungera för alla tre 
kategorierna, detta jag gjorde med inspiration av Kvale och Brinkman (2014). En av de 
intervjuade eleverna hade språksvårigheter, detta medförde att jag konstruerade ett 
pekunderlag (bilaga 3) som eleven kunde använda när språket inte räckte till vid 
intervjutillfället.  För att alla respondenter skulle känna sig trygga i intervjusituationen var jag 
noga med att de fick välja när och var dessa skulle genomföras. För tre respondenter innebar 
det att de genomfördes i lämpliga lokaler på respektive skola, för två var det i en lokal på min 
arbetsplats och för en respondent skedde det i hemmet. För att få en bredare insikt och ett 
vidare perspektiv av respondenterna upplevelser av skolsituationen skulle man kunna filma 
alla intervjuerna, vilket säkert skulle tillföra ytterligare en dimension av information så som 
respondenternas kroppsspråk och gester. Jag valde bort det alternativet för att inte hamna i en 
situation där det insamlande materialet skulle bli för omfattande och på så vis försvåra arbetet 
med att reducera och sortera materialet för min analys utifrån de tre perspektiv på 
specialpedagogik enligt Nilholm (2007). Jag valde kvalitativ metod istället för kvantitativ av 
flera skäl, det främsta var att kvantitativ metod kräver ett mycket större antal respondenter och 
tid för genomförande. Ett annat skäl är att kvantitativa metoder inte på samma vis speglar det 
jag var ute efter i min studie, nämligen att genom min frågeställning få kunskap i 
respondenternas upplevelse om skolsituationen. 
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6.2 Diskussion Individ 
Syftet med min studie var att jag ville veta hur respondenterna upplever skolsituationen 
utifrån sitt perspektiv. I området individ har studien visat att det finns olika uppfattningar. 
Eriks vårdnadshavare beskriver diagnosen som en förklaring till hans svårigheter och 
pedagogen uttrycker från sitt perspektiv att en placering i grundsärskolan kanske hade passat 
Erik bättre. Jag tolkar det som om att de uttrycker tankar inom på det kompensatoriska 
perspektivet så som det beskrivs av Nilholm (2007) därför att i detta perspektiv menar man att 
eleven genom åtgärder och metoder kan kompenseras för sina svårigheter. På Eriks svar kan 
man förstå att diagnosen i sig inte varit särskilt viktig för honom, och att han inte tycker att en 
placering i grundsärskolan är ett alternativ, mycket beroende på hans kamratrelationer och den 
sociala gemenskapen. Eriks svar stämmer inte helt med vad Koster, Pijl, Nakken och Van 
Houten (2010) kommer fram till i sin studie när det gäller relationer, de menar att relationer 
och acceptansen för elever med särskilda behov ofta försämras desto längre upp i årskurserna 
elever kommer. Däremot upplever både vårdnadshavare och pedagogen att Eriks 
kamratrelationer inte är så bra för honom. För Vårdnadshavaren har det varit viktigt att lyssna 
på Eriks önskemål, och i diskussioner med skolan har man kommit fram till en lösning som 
de är nöjda med. Enligt Skolverket (2015) är det viktigt att skolan tillsammans med elev och 
vårdnadshavare kommer överens om vilken lösning som är bäst. Den sociala miljön har stor 
betydelse för hur den eleven trivs i skolan och relationer till kamrater förstärker känslan av 
delaktighet i skolans gemenskap. Loreman, McGhie-Richmond, Barber och Lupart (2008) 
kommer i sin studie fram till att integrerade elever i stor utsträckning trivs med sin 
skolsituation och känner delaktighet i skolarbetet, vilket både Erik och Mio beskriver i sina 
intervjuer. 
För Mio har det varit lite annorlunda, hennes diagnos ställdes tidigt och hon ingick redan från 
förskolan i den ordinarie verksamheten för att i åk 1 även delta i den ordinarie. Mios svar 
tyder på att hon ser sig som en del i ett sammanhang, svaren som hon ger är till stora delar 
positiva i fråga om hennes skolsituation. Vårdnadshavaren beskriver tydligt att Mios 
funktionsnedsättningar inte skall vara ett hinder för deltagande i den ordinarie 
undervisningen. Enligt Koster, Pijl, Nakken och Van Houten (2010) visar deras studie att en 
integrering ofta en grund i att elevernas vårdnadshavare är av åsikten att barnet har större 
chans att utveckla sociala relationer med kamrater i den ordinarie grundskola. En sådan 
beskrivning av Mios skolsituation uppfattar jag det på ett sätt som pekar mot ett 
dilemmaperspektiv. Därför att det behövs specialpedagogisk kompetens som stöd för ett 
deltagande. Pedagogen beskriver det på ett liknande sätt, men upplever att även medicinering 
har haft inverkan på Mios skolsituation. Pedagogens uppfattning förskjuts till det 
kompensatoriska perspektivet som det beskrivs av Nilholm (2007), genom att det i detta 
perspektiv kompenseras Mio medicinskt och genom specialpedagogiska insatser för sina 
svårigheter.  

 
 

6.3 Diskussion Grupp 
Syftet med min studie var att jag ville veta hur respondenterna uppfattar skolsituationen 
utifrån sitt perspektiv. I området grupp har studien visat att det finns liknande uppfattningar. I 
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min studie betyder begreppet integrering att eleven är pedagogiskt, socialt och fysiskt delaktig 
i sin klass under hela eller delar av skoldagen. 

Enligt McLeskey och Waldron (2007) och Persson och Persson (2013) riskerar elever som 
inte har all sin undervisning i klassrummet att stigmatiseras. Eleverna i min studie beskriver 
på olika sätt att de känner sig delaktiga i sina klasser, trots att de inte har all sin undervisning i 
den klass som de tillhör. De lämnar sin grupp för att ha viss undervisning med specialpedagog 
men också för undervisning i grundsärskolan. Mios skolsituation i området grupp kan 
uppfattas till delar ur ett dilemma perspektiv som det beskrivs av Nilholm (2007) därför att, å 
ena sidan menar vårdnadshavaren att hon skall ha sin undervisning i gruppen, där social- och 
kunskapsutveckling sker samtidigt som hennes svårigheter påverkar hennes möjlighet att delta 
fullt ut. Chmiliar (2009) beskriver i sin studie att trots risker att stigmatiseras anser elever att 
det finns fördelar med den specialundervisning som sker i andra lokaler då de upplever att de 
får hjälp att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) 
kommer i sin studie fram till att det är tillgängligheten till specialpedagogik, oftast i mindre 
undervisningsgrupper som är avgörande för att eleverna skall komma vidare i sin 
kunskapsutveckling. Enligt Persson och Persson (2013) betyder inte undervisning i mindre 
grupp automatiskt att resultaten blir bättre. De menar istället att de elever som har sin 
undervisning i mindre undervisningsgrupper skulle kunna känna sig stigmatiserade på grund 
av just en sådan gruppindelning. Inga av respondenterna i studien uttryckte sådan oro eller 
utpekande i en sådan situation, snarare var det så att det uttrycktes som positivt att få hjälp i 
en mindre undervisningsgrupp. Pedagogen i Eriks klass menade dock att elever som får 
undervisning i en annan lokal än den som den ordinarie undervisningen bedrivs i, ibland kan 
missa viktiga diskussioner som kommer upp i den ordinarie lektionen.  
McLeskey och Waldron (2007) och Nilholm och Alm (2010) kommer i sin studie fram till att 
en framgångsfaktor i stället är att undervisningen sker i mindre klasser, vilket skulle innebära 
att pedagogen får mer tid till varje elev samt att tillföra specialpedagogiska resurser i gruppen. 
McLeskey och Waldrons (2007) resultat stämmer inte riktigt med denna studies resultat 
eftersom den visar att undervisning i annan lokal inte upplevs som stigmatiserande av 
respondenterna. Snarare så upplever Erik att det blir lugnare, vilket gör att han kan 
koncentrerar sig bättre på sina arbetsuppgifter. Av de tre perspektiv som Nilholm (2007) 
beskriver finns det inom området uppfattningar som kan kopplas till dilemma perspektivet, 
exempelvis delar Mios skolsituation. Uppfattningarna av Eriks skolsituation visar riktning 
mot det kompensatoriska perspektivet, eftersom han kompenseras för sina svårigheter genom 
åtgärder och metoder som en kompensation av hans svårigheter. 

  
 

6.4 Diskussion Organisation 
I min diskussion av perspektivet organisation är det hur undervisning sker och hur skolan har 
organiserat det övergripande arbetet med elever med diagnosen intellektuell 
funktionsnedsättning och som har sin undervisning i grundskolan.  

Enligt Chmiliar (2009) och Flem, Moen och Gudmundsdottir (2004) är det viktigt att skapa 
lär-miljöer som gynnar integrering i klassrummet och den undervisning som bedrivs. Det 
faddersystem som Mios mamma föreslagit för skolans rektor utan framgång, skulle kunna 
vara en bra möjlighet för att uppmuntra till förståelse för, och öka acceptansen för elevers 
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olikheter. De menar att det också är viktigt att det finns acceptans för elevers olikheter och en 
tro på att alla har något att tillföra i gruppen.  

Flera studier, Flem, Moen och Gudmundsdottir (2004), Chmiliar (2009) beskriver att ett 
positivt samarbete mellan vårdnadshavare och skola är viktigt. Ett sådant samarbete ger 
vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande över barnets skolgång. Eriks 
vårdnadshavare beskriver att skolan varit mycket tillmötesgående utifrån deras och Eriks 
önskemål vad gäller hans placering efter att han fått sin diagnos. Skolan och vårdnadshavaren 
har tillsammans kommit fram till en lösning enligt de rekommendationer som finns från 
Skolverket (2014). Mios vårdnadshavare beskriver en lång och jobbig process för att skolan 
skulle förstå hennes situation och därmed vilka resurser som skolan behövde sätta in för att 
hennes skolsituation skall bli bra.  
Flem, Moen och Gudmundsdottir (2004), Chmiliar (2009) och Takala, Pirttimaa och 
Törmänen (2009)  kommer i sina studier fram till att en viktig framgångsfaktor är att 
undervisningen organiseras på ett sådant vis att elever i svårigheter får specialpedagogiskt 
stöd, att pedagogerna ställer relevanta krav och att pedagogerna jobbar för elevernas bästa. I 
mina samtal med pedagogerna kan jag konstatera att dessa inte har någon specialpedagogisk 
utbildning och ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med elever som har en intellektuell 
funktionsnedsättning och är integrerade i en grundskoleklass. Enligt pedagogerna själva så 
kompenseras det genom att en av eleverna har specialpedagogiskt stöd tre dagar i veckan. När 
det gäller klassen som Erik går i så finns det inget specialpedagogiskt stöd som är direkt 
knutet till honom, utan det stöd som finns är kopplat till hela klassen. Chmiliar (2009) 
kommer i sin studie fram till att samarbete mellan pedagoger och övrig personal har en 
avgörande betydelse för hur man lyckas i sin undervisning. I mina samtal berättar elever och 
vårdnadshavare att de upplever att ett sådant samarbete finns, dock är det svårt att få en tydlig 
bild av i vilken utsträckning det sker. Enligt Flem, Moen och Gudmundsdottir (2004), 
Chmiliar (2009) är ett samarbete mellan olika kompetenser inom skolan nödvändigt för att 
skapa förutsättningar för en optimal kunskapsutveckling hos eleverna. Pedagogerna beskriver 
samarbete med både grundsärskolans personal, assistenter och med specialpedagogisk 
kompetens som finns i klassen. Enligt pedagogerna planeras undervisningen gemensamt för 
att eleverna skall kunna jobba med samma ämnesområde som de övriga eleverna, dock med 
ett anpassat material. Av de tre perspektiv som Nilholm (2007) beskriver finns det inom 
området främst beskrivningar som kan förstås som uppfattningar inom ett dilemmaperspektiv.  

 

6.5 Sammanfattning 
Syftet med min studie var att undersöka hur några elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, deras vårdnadshavare och de pedagoger som träffar eleverna mest i en 
undervisningssituation uppfattar en integrerad skolstruktur utifrån ett individ- grupp och 
organisatoriskt perspektiv. Respondenternas svar har sedan analyserats utifrån Nilholms 
(2007) tre perspektiv på specialpedagogisk verksamhet. Dessa tre perspektiv beskrivs av 
Nilholm som det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och 
dilemmaperspektivet. I perspektivet individ visar resultaten att samtliga respondenter 
uppfattar  skolsituationen med tyngdpunkten i dilemmaperspektivet, därför att elevens 
intellektuella funktionsnedsättning å ena sidan inte är ett hinder för elevens deltagande i den 
ordinarie undervisningen, å andra sidan skapas det förutsättningar i form av 
specialpedagogiska insatser i skolvardagen för ett deltagande. I perspektivet grupp kan man 
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också se tydliga kopplingar till dilemmaperspektivet, eftersom eleverna eller vårdnadshavaren 
har haft en tydlig önskan om att eleven skall ha så mycket som möjligt av sin undervisning i 
den grundskoleklass där den är inskriven, pedagogernas samarbete med specialpedagog och 
speciallärare möjliggör stor delar av undervisning i klassen. I ett organisatoriskt perspektiv 
har skolorna i samråd med vårdnadshavaren organiserat undervisningen och fördelat resurser 
så att eleverna skall kunna delta i undervisningen så mycket som möjligt under skoldagen, 
dock visar resultaten att pedagogerna känner att de saknar utbildning i specialpedagogik, 
vilket de själv anser vara viktigt. Även i detta perspektiv finns tydliga kopplingar till 
dilemmaperspektivet genom att skolan organiserar elevens skolgång på ett sätt som till stor 
del utgår från elevens förutsättningar. 

6.6 Fortsatt forskning 
Under denna utbildning och framför allt under detta examensarbete har mitt intresse för 
specialpedagogik ur ett nytt perspektiv väckts, nämligen forskarens perspektiv. Jag är 
medveten om att jag bara har skrapat på ytan, men det skrapandet har ändå fått mig att tänka i 
en annan dimension än jag gjort tidigare. Det är tydligt att Nilholms (2007) tre perspektiv, så 
som de beskrivs, har en stor inverkan på hur man kan se på specialpedagogik i en skolpraktik. 
I delar av den litteratur som jag läst inför och under mitt examensarbete efterlyses praktiknära 
forskning där teori och praktik möts, vilket jag också anser som viktigt. De elever, 
vårdnadshavare och pedagoger som ingått i min studie har med sina berättelser visat att det 
finns en viss variation på hur de uppfattar specialpedagogisk verksamhet, men att den största 
delen av deras uppfattning av den aktuella skolsituationen ligger inom ramen för det Nilholm 
beskriver som ett dilemmaperspektiv. Deras berättelser har varit mycket givande för mig i 
min roll som forskare och jag har lärt mig mycket av dem genom att engagera dem i min 
studie. Jag tycker själv att min studie har varit intressant för mig som blivande speciallärare. 
Därför skulle jag vilja se fortsatt forskning inom samma område, men med ett större antal 
respondenter. I den kommun där studien genomförts har jag förstått att det finns ett fåtal 
elever med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning som har sin utbildning inom 
grundskolan. Som ytterligare förslag på fortsatt forskning skulle då kunna vara att undersöka 
hur vanligt förekommande en sådan skolgång är nationellt och om det finns skillnader över 
geografiska områden. 
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Bilagor  

Missivbrev     
  

 
Informationsbrev                     

                                                                                                           
Jag heter XX XX och utbildar mig till speciallärare, inriktning intellektuell 
funktionsnedsättning på Karlstad Universitet. Jag går nu min sista termin på utbildningen 
vilket innebär att jag skall göra ett examensarbete.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka elevers, föräldrars och pedagogers syn på 
skolsituationen. 

Efter samtal med rektor på skolan har jag erhållit godkännande att genomföra delar av min 
studie med undervisande personal. 

För att genomföra studien behöver jag också samtala med barn och vårdnadshavare, vilket är 
anledningen till detta brev. Samtalets längd beräknas till 20-30 minuter och kommer att 
genomföras med barnet på skolan under skoltid. Samtal med vårdnadshavare genomförs 
också på skolan eller enligt överenskommelse. Jag har valt att samla information genom 
samtal, vilka kommer att spelas in för att jag skall ha möjlighet att analysera samtalets 
innehåll i efterhand. Jag kommer också att inhämta barnets godkännande innan samtalet 
påbörjas. Deltagande i studien är frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sitt 
deltagande i studien. 

Jag kommer under v 9-10 att kontakta er personligen för mer information om deltagande i 
denna studie. 

Namn   Mobilnummer 
Denna studie omfattas av: 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen. 
Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.  

Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem.  
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Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 
För mer information: 

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
 

Bekräftelse på deltagande i ovanstående beskrivna studien. 
 

Härmed ger jag mitt tillstånd till att ………………………………………(vårdnadshavarens 
namn) 
 
mitt tillstånd till att min son/dotter……………………………………………………(elevens 
namn) 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vårdnadshavarens underskrift                                        Ort                                      Datum  
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Intervjuguide 

 
 
  

Bilaga 2 



 

4 
 

Pekbild 
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