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Förord	

Vi vill rikta ett stort tack till våra intervjupersoner, för att ni delat mer er av era erfarenheter 
och upplevelser. För att ni trots den pågående covid-19 pandemin haft möjlighet att ställa upp, 

utan er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare 
Hedvig Ekerwald för all värdefull handledning. Slutligen vill vi även rikta ett varmt tack till 

alla er som stöttat oss under den tid vi arbetat med uppsatsen. 
 
Johanna Allard och Daniel Kalin 
Uppsala, maj 2020.  

  



 
 

 

Sammanfattning 

Denna studie handlar om huruvida inkludering sker för elever på gränsen mellan grundskolan 
och grundsärskolan, och hur inkluderingen av barn i grundsärskolan sker då den delar lokaler 
med grundskolan. Studien är gjord genom intervjuer med personal på två olika högstadie-
grundsärskolor som delar lokaler med grundskolan. Resultaten analyseras med hjälp av 
Goffmans teori om stigmatisering och Beckers stämplingsteori. Elever i gråzonen mellan 
grundsärskola och grundskola är ett område som det är lite forskat på och resultaten om hur 
inkludering ska åstadkommas är oklara. Ingen av informanterna i denna studie anser att 
skolan är anpassad för alla elever. De allra flesta av eleverna som är placerade i dessa två 
grundsärskolor trivs och känner sig inkluderade och utmanade i studierna. Det är 
gråzonseleverna som har svårast att hitta sin plats. Det har att göra med stigmat som omger 
eleverna i grundsärskolan, det är svårt för elever i gråzonen att identifiera sig med den 
gruppen av elever. De är stämplade som avvikare och de flesta av eleverna i grundskolan 
saknar kunskap om dessa elevers situation. Det sker även ytterst lite samarbete mellan 
skolformerna och informanterna är ofta överens om att det går att göra mer i 
inkluderingsarbetet där emellan. Det som fungerar bäst är då det finns en liten grupp på 
grundskolan dit högpresterande elever i grundsärskolan och lågpresterande elever i 
grundskolan kan mötas och läsa vissa ämnen tillsammans. Det behövs även fler arenor där 
grundsärskoleeleverna kan blandas med eleverna från grundskolan. En viktig förklaring till att 
det inte sker är att lärarna i grundskolan har fullt upp med undervisning av de elever som 
tillhör dem, och även att de saknar kunskap om vad eleverna från grundsärskolan har för 
pedagogiska behov. Dessa elever i gråzonen har lätt för att hamna mellan stolarna och 
inkluderingsarbetet behöver stärkas på flera olika sätt. 
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1. INLEDNING 
I en artikel i DN skriver Frunck (2016, 15 april) “ungdomar som gått i särskola hamnar i 

utanförskap”. Frunck som själv gått sammanlagt sju år i särskola, hävdar att ungdomar som 

gått på gymnasiesärskola oftast befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och att de inte har 

behörighet att läsa vidare. Han nämner också stigmatisering som en orsak till detta 

utanförskap. För de elever som har höga kognitiva förmågor och ligger på gränsen mellan 

grundsärskola och vanliga grundskola kan det vara ett val som kan ge stora konsekvenser. De 

kan antingen gå i grundskola och vara mer inkluderade i ett sammanhang där de kan få större 

sociala fördelar, genom de andra eleverna som positiva förebilder i skolmiljön runt omkring 

sig. Det kan också minska stigmatiseringen kring barn med särskilda behov, då de vistas i 

samma miljö som alla andra. Samtidigt ställs de sociala fördelarna mot att eleverna kommer 

ha större problem än sina klasskompisar med att klara av sina studier, då de har svårare att 

tillgodogöra sig utbildningen.                       

 

Enligt skollagen har alla barn rätt till likvärdig utbildning och det står även skrivet att alla 

skolor ska utgå från varje elevs individuella behov. I vårt skolsystem har vi två olika 

skolformer, grundskola och grundsärskola. I grundsärskolan går de elever som inte klarar av 

grundskolans kunskapskrav och som fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning.  

 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning skall tas emot i grundsärskolan. Frågan om mottagande i grundsärskolan 
prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en 
utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd 
med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs (Skollagen 2010:800, 7 kap 
5§).  

 
I grundsärskolan får eleverna förutsättningar för en mer specialiserad och individinriktad 

utbildning. Tanken är att det ska göra att eleven får det stöd den behöver och som den inte kan 

få i grundskolan.  I grundsärskolan kan eleverna läsa mot två olika inriktningar.  Då eleverna 

på grund av sin funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig utbildningen kan de läsa 

ämnesområden, vilka är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Det görs helt eller går att kombinera med att läsa de vanliga ämnen 

som finns i skolan, som eleven bedöms klara av och där eleven kan få betyg. Eller så läser 

eleverna endast mot ämnen och kan då få betyg i dessa. Efter grundsärskolan kan eleverna 

läsa vidare på gymnasiesärskola och även här får eleverna betyg i de ämnen de läser. Efter 
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gymnasiesärskolan finns dock ingen möjlighet att läsa vidare på universitetsnivå. Betygen 

som eleverna erhållit under studietiden ger inte behörighet till universitet eller 

högskoleutbildning, vilket betyder att för att kunna läsa högre utbildningar måste ett 

gymnasiebetyg från vanliga skolan läsas in.  
  
De grundsärskolor vi undersöker i vår studie delar lokaler med grundskolan. Ett samarbete 

mellan dessa skolformer borde vara fördelaktigt då det fysiska avståndet är kort och kan göra 

att eleverna integreras med varandra. Möjligheten att ha goda förebilder i skolmiljön ökar och 

stigmat kring barn i särskolan borde minska. Både uttrycket en skola för alla och en 

inkluderande skola är uttryck som sen en längre tid tillbaka använts av skolstyrelsen och inom 

skolvärlden. Frågan vi ställer oss är om skolan verkligen är för alla, och hur inkluderande den 

egentligen är? 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inkluderingsprocessen i skolan ser ut kring 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare undersöks vilka positiva och negativa 

följder det kan bli för den enskilda individen utifrån att beviljas grundsärskola, enligt 

personalen i grundsärskolan. 

 

• Uppfattar personalen grundsärskolan som en inkluderande skolform? 

 

• På vilket sätt uppfattar personalen att inkluderingen av grundsärskolans elever ökar av 

att dela lokaler med grundskolan?  

 

• Vad kan personalen i grundsärskolan se för effekter kring elevernas utveckling då de 

ligger på gränsen mellan grundsärskolan och grundskolan, både socialt och 

utbildningsmässigt då de går i grundsärskolan? 

1.2 Begreppsdefinitioner 
I vår studie har vi valt att använda oss av begreppet intellektuell funktionsnedsättning, som 

tidigare kallats utvecklingsstörning, även om begreppet utvecklingsstörning fortfarande 

använts av många och är det begrepp som finns i lagar som både skollagen och lagen om stöd 

och service till funktionshindrade (LSS). Intellektuell funktionsnedsättning innebär att ens 

intellektuella förmågor är nedsatta och man oftast behöver mer tid och stöd för att lära sig 
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saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning och det innebär allt från en 

mycket svår funktionsnedsättning till att personen med stöd kan leva ett självständigt liv.  

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ofta andra funktionsnedsättningar som 

autism, Downs syndrom, rörelsehinder, eller syn- eller hörselnedsättning. Barn med 

intellektuell funktionsnedsättning utvecklas som andra barn men långsammare inom fler 

områden. För att få diagnosen intellektuell funktionsnedsättning behöver man genomgå en 

utredning och uppfylla tre kriterier. De innebär att personen ska ha brister i intellektuella 

funktioner, som exempelvis att planera och lösa problem. Att personen har brister i de 

adaptiva funktionerna, som innebär att personen inte når de oberoende och ansvarstagande 

som förväntas i förhållande till ålder. Det sista kriteriet är att svårigheterna hos personen ska 

ha visats under utvecklingsfasen. Diagnosen intellektuell funktionsnedsättning graderas i 

lindrig, medelsvår, svår och mycket svår (Habiliteringen, 2020).  

 

Ett annat begrepp vi valt att använda oss av i vår studie är “gråzonselever”. Det är ett begrepp 

vi fick lära oss av några yrkesverksamma inom skolan, när vi rådfrågade kring vårt ämne 

innan vi påbörjade studien. Begreppet gråzonselever använder vi i vår intervjuguide, men är 

ett begrepp alla våra informanter var bekanta med sedan tidigare. Med begreppet 

gråzonselever menar vi de elever som befinner sig i gränslandet mellan grundskola och 

grundsärskola. Det är en benämning vi använder oss av då vi skriver om de elever som är 

placerade i grundsärskolan men som har en hög kognitiv nivå. Någonstans måste gränsen dras 

för att en elev ska ha rätt att gå i grundsärskola. De elever som hamnar precis under den 

gränsen blir då placerade i grundsärskolan tillsammans med elever som ligger markant under 

gränsen. Gråzonselever går även att hitta i grundskolan. Det är de som då hamnar precis över 

gränsen och inte har intellektuell funktionsnedsättning och därmed inte rätt till en placering i 

grundsärskolan. Utgångspunkten i denna studie är att behandla de elever som är placerade i 

grundsärskolan.  

1.3 Disposition 
Nu följer kapitel två som är forskningsöversikt där sökprocessen inledningsvis beskrivs. 

Vidare presenteras den tidigare forskningen som vi anser vara relevant för vår studie under 

följande huvudteman: ”inkludering”, ”hur inkludering genomförs och fungerar i skolan”, 

”lärarnas perspektiv”, ”elevernas perspektiv” och slutligen ”sociala relationer och hälsa”. I 

kapitel tre presenteras uppsatsen teoretiska perspektiv, vilket är stämplingsteori och stigma. 
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Kapitel fyra inleds med en beskrivning av den metodologiska ansatsen, vilket är hermeneutik. 

Kapitlet fortsätter med en redogörelse över studiens metodval, genomförande och 

metodanalys. Vidare presenteras begreppen validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och 

avslutningsvis våra etiska överväganden. I kapitel fem presenteras resultatet och analysen av 

det insamlade intervjumaterialet. Avslutningsvis presenteras kapitel sex om diskussion, som 

inleds med en sammanfattning över studien, där studiens frågeställningar besvaras. Sedan 

diskuteras hur den tidigare forskningen, teorin och metoden förhåller sig till resultatet. 

Kapitlet avslutas med implikationer för vidare forskning och praktik.  
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
I det här avsnittet presenteras vår sökprocess, följt av en redogörelse av forskningsfältet. Vi 

har tematiserat forskningsfältet i följande huvudteman: “inkludering”, “hur inkludering 

genomförs och fungerar i skolan”, “lärarnas perspektiv”, “elevernas perspektiv” och “sociala 

relationer och hälsa”. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och diskussion kring den 

presenterade forskningen.  

2.1 Sökprocess 
Inledningsvis började vi söka efter inspiration till källor i andra uppsatsers referenslistor 

genom databasen DiVA. Sedan använde vi oss av den inspirationen som författares namn när 

vi sökte efter tidigare forskning i Uppsala universitetsbibliotek. Vi har också sökt i databaser 

som är tillgängliga genom universitetet som Google Scholar, SwePub, EBSCO och LIBRIS.  

  
De svenska sökord vi använt är ”särskola”, ”särskola + inkludering”. Vi fick flera sökträffar, 

men inte tillräckligt många träffar på de svenska sökorden. Då började vi söka med engelska 

sökord och de vi började använda oss av var ”special school”, ”special school + inclusion”, 

”special vs mainstream”.  

 

Då vi enligt våra frågeställningar ville undersöka elever som ligger i gråzonen mellan 

grundsärskola och grundskola valde vi att använda oss av de engelska orden för mild 

intellektuell funktionsnedsättning, särskola och inkludering i skolan, ”effects of special 

schools”, “mild intellectual disability + special school” och “mild intellectual disability + 

school integration”. Det visade sig fruktsamt och det fanns flera intressanta artiklar.  För att 

vara säker på att de träffar vi fick var vetenskapligt granskade, använda vi oss av ”peer 

rewied”. Vår upplevelse är att vårt ämne är ganska lite beforskat. Vi har hittat en hel del 

forskning om inkludering, men resultaten skiljer sig från varandra och flera nämner att det 

saknas kontrollgrupper som gör resultatet relevant. Flera studier påpekar att det behöver 

forskas mer inom området.  

2.2 Inkludering 
Göransson och Nilholm (2013) menar att elevens inkludering i skolan förutsätter att hela 

skolsystemet är ansvarigt för att alla elever med olika bakgrunder och förmågor ska få en plats 

på sina villkor. Det ska inte finnas några segregerade lösningar där eleverna kategoriseras. I 

detta system ska gemenskap finnas på flera nivåer och att alla elever är olika ska inte ses som 
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något negativt, utan som en tillgång. För att det ska fungera krävs samarbete och en förmåga 

att lösa problem tillsammans och den demokratiska aspekten är central. Lärarna behöver lära 

av varandra och eleven ska ha rätt till att utvecklas så mycket som möjligt enligt sina egna 

förutsättningar. Skillnaden på inkludering och det begrepp som tidigare använts mycket 

integrering, är att integrering innebär mer av att elever med särskilda behov och 

förutsättningar förväntas anpassa sig efter skolan, medan inkludering betyder att skolan 

snarare ska anpassa sig efter eleverna. 
 

Enligt Göransson och Nilholm (2013) ställer skollagen höga krav på att lärarna ska vara 

uppdaterade vad gäller ny forskning. Men de menar att det är lättare att föra in det i skollagen 

och läroplanerna än att i praktiken genomföra det. Idén om “en skola för alla” har en lång 

historia. När grundskolan infördes under 1960- talet var uppfattningen att alla skulle få en 

likvärdig utbildning oavsett social bakgrund. I läroplanen från år 1962 föreslogs flera 

särlösningar för de grupper som ansågs vara avvikande och de sattes i specialskolor. I och 

med det blev kritiken mot särlösningar och speciallösningar allt vanligare. Redan då var ordet 

integrering ett begrepp som användes av kritikerna som ville avskaffa dessa skolor. Som 

tidigare nämnts har det begreppet i nutid i stort sett bytts ut mot begreppet inkludering.  
 

För att förstå hur grundskolan är organiserad för att uppnå inkludering har Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2011) gjort en analys av inkludering inom grundskolan på en nationell 

och kommunal nivå. I analysen fokuserade de på tre teman: ”värdering och mål”, 

”organisering och placering av elever”, och ”betydelsen av kategorier för att få rätt stöd”. I 

deras analys kom de fram till att på en nationell nivå gällande värden om mål fann de visst 

stöd för begreppet inkluderande utbildning i några av styrdokumenten. De fann även att i de 

styrdokument som de menar har den tyngsta juridiska vikten i Sverige framträder en mer 

komplex bild och att det saknas ett tydligt mål kring inkludering. Den inkluderande strategin 

som finns fokuserar på att ge stöd till kommunerna, grundskolorna och undervisningsmiljön 

istället för till den enskilde eleven.  
 

Dessutom menar Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) att det finns politiska dokument 

som möjliggör segregation när det kommer till särskolor. I policydokumenten finns inget krav 

på att kategorisering och en diagnos krävs för att få extra stöd i grundskolan. Vidare skriver 

de att det finns stort utrymme för tolkning både på kommunal nivå och på skolnivå, vilket gör 

att det ser olika ut i kommunerna. De nämner till exempel att 60 procent av kommunerna 
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angett att en medicinsk diagnos är av liten eller ingen relevans för att få särskilt stöd. 

Göransson et al. (2011) slutsats är att om det ska finnas ett tydligt mål i svensk politik att 

verka för inkludering i skolan, så måste det anges tydligare i styrdokumenten, och det måste 

motiveras varför det ska finnas särskolor. De anser att det vore bättre om styrdokumenten 

förbjöd segregerande lösningar och att det fanns tydligare mål kring inkludering och en 

definition av vad inkluderande utbildning är.  

2.3 Hur inkludering genomförs och fungerar i skolan  
Nilholm (2006) har undersökt huruvida elever med behov av särskilt stöd gynnas av att 

befinna sig i inkluderande miljöer, vilka faktorer som är viktiga för att inkluderingsprocesser 

ska uppstå och huruvida inkluderingen i skolan faktiskt ökar eller inte. För att svara på det 

lyfter Nilholm fram flera empiriska undersökningar om inkluderingsprocesser. Det visar sig 

vara svårt att dra några slutsatser av dessa studier för att besvara den första frågan om elever 

med behov gynnas av inkluderande miljöer. När det gäller den andra frågan gällande faktorer 

för att inkluderingsprocesser ska uppstå, finns det inte något vetenskapligt bevis på faktorer 

som gör att inkludering uppstår, men flera faktorer som kan vara viktiga nämns. Några 

övergripliga faktorer som Nilholm nämner är “ledarskap med klar vision”, “engagemang från 

elever och föräldrar”, “lärares attityder”, “flexibelt stöd”, “kompetensutveckling”, “samarbete 

i undervisningen” och “reflektion”. Vad gäller frågan om inkluderingen ökat är inte det heller 

utrett, men det akademiska och politiska intresset för frågan har ökat. Nilholm skriver att det 

är svårt att med tydlighet beskriva på vilket sätt inkludering är att föredra och att beskriva på 

vilka sätt inkludering skall uppnås.  
 

Göransson och Nilholm (2014) har skrivit en artikel i syfte att kritiskt granska forskning om 

inkluderande utbildning. De har tittat på hur inkludering definieras och vilken empirisk 

kunskap det finns kring vilka faktorer som gör skolan mer inkluderande. Deras utgångspunkt 

är att de betraktar inkludering som idé om vad skolsystem och skolor bör uppnå. Även här 

beskrivs att det är svårt att finna forskning som visar vad som gör det möjligt att skapa 

inkluderande processer i skolan. En av de viktigaste slutsatserna de har är att det behövs mer 

empirisk forskning. De skriver att endast en studie återfanns som på ett giltigt sätt fastställer 

faktorer som ökar inkluderingen i skolan.  
 

Göransson och Nilholm (2014) skriver också att det finns många idéer om hur skolor ska vara 

och att det förts många debatter om inkluderande utbildning. Vidare skriver de att problemet 
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är att det finns många forskare som förespråkar inkludering och ändå är det en stor brist på 

empirisk forskning om hur inkludering ska uppnås, och brist på studier som visar på 

inkluderande metoder för lärare med elever med särskilda behov. De menar också att det är ett 

problem att finna vem som ska bestämma hur inkludering i skolan ska se ut. De skriver att 

forskare behöver sträva efter att hitta nya nivåer av inkludering som kan fastställs som ett mål 

för skolorna.  
 

O´Brien (2007) ställer i sin studie frågan “är skolan i Sverige en skola för alla?”. I studien 

observerades flera skolklasser i Stockholmsområdet och intervjuer genomfördes med lärare i 

klassrummen, professorer på lärarhögskolan och en förälder till ett barn på skolan. Det 

samlades även in information från ett forum på internet för föräldrar till barn med 

funktionsnedsättning. Statliga dokument, rapporter och nyhetsartiklar kring skolsystemet 

granskades. I studien kommer O´Brien fram till att enligt det svenska institutet för särskilda 

behov har alla rätt till en högkvalitativ utbildning och alla ska få samma möjligheter att nå de 

nationella målen. Kommunerna ska erbjuda de med särskilda behov en utbildning som är 

jämlik med den utbildning resterande befolkning i kommunen får. Det finns inga klara 

direktiv huruvida eleverna ska gå i egen klass eller gå tillsammans med elever utan 

funktionsnedsättning i vanlig klass. Det innebär en större flexibilitet, men pedagogerna tycker 

att det är svårare att tillhandahålla en undervisning för alla elever då eleverna med 

funktionsnedsättning blandas med elever utan funktionsnedsättning.  
 

Vidare skriver O’Brien (2007) att föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan uppleva att 

när deras barn placeras i grundsärskola har de inte längre något att säga till om när det gäller 

undervisningen. Och i vanlig grundskoleklass var det oftare så att föräldrarna upplevde att när 

deras barn integrerades i klassen så tappades inkluderingen bort. De blev mest sittande 

ensamma utan kompisar, men med en elevassistent. För att få en tydligare bild kring just det 

har Webster (2015) gjort en observationsstudie över elevers klassrumssituation i 

Storbritannien under 35 års tid. De som har undersökts är elever som går i grundskolan med 

och utan särskilda behov. Websters studie visar glimtar av hur undervisningen sett ut och 

förändrats över flera års tid där vi får ta del av hur lärare organiserar undervisningen och hur 

eleverna interagerar med sina lärare, elevassistenter och klasskompisar. Eftersom studien är 

gjord genom observationer går det endast att utgå från hur situationen i klassrummet ser ut 

utifrån forskarens perspektiv, eftersom inga elever har fått kommit till tals om sina egna 

upplevelser. Webster skriver att en sak som förändrades under den tid som studien varade, är 
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hur pedagogerna levererar sin undervisning, från att ha varit mer lärarstyrt, då eleverna sitter 

och lyssnar och sedan arbetar individuellt till att vara ett mer aktivt klassrum där elever 

diskuterar och arbetar med varandra och läraren i högre utsträckning (Webster, 2015).  
 

Vidare skriver Webster (2015) att en annan viktig förändring som skett över denna tidsperiod 

är att antalet elevassistenter har ökat. Det har gjort att elever med särskilda behov har fått 

mindre och mindre kontakt med den pedagogiskt utbildade läraren för att istället spendera mer 

tid med elevassistenten som då inte har en pedagogisk utbildning. Även kontakten med 

klasskompisarna har minskat över tid, till förmån för mer tid med elevassistenten. De eleverna 

som förmodligen har störst behov av en pedagogiskt utbildad lärare har alltså numera minst 

tid med densamme. En av anledningarna till att gå i en vanlig grundskoleklass borde dessutom 

vara tillgången på goda förebilder i de andra eleverna runt omkring sig, vilket då också har 

minskat.  

2.4 Lärarnas perspektiv  
För att förstå hur pedagogerna själva ser på inkludering av elever med olika 

funktionsnedsättningar har Ljunggren (2013) gjort en fältstudie i några av förorterna till 

Stockholm. Hon menar dock att det är en relativt liten studie och att det är svårt att 

generalisera hennes resultat eftersom skolor skiljer sig åt efter kommun och tillgång till 

resurser. Hon beskriver att det ofta är klasslärare som identifierar brister hos elever och som 

sedan kopplar in specialpedagogen. Specialpedagogen använder sig sedan av en typ av 

standardiserade värderingsmätningar i form av kurvor, frågeformulär, tester och andra verktyg 

som har utvecklats för att bedöma barns “brister”. Det leder sedan till att elever kategoriseras 

efter sin diagnos, exempelvis dyslexi, ADHD, utmanade beteende, emotionell störning eller 

intellektuell funktionsnedsättning. Sedan kan skolan använda det för att utarbeta en plan för 

att inkludera eleverna i inlärningsprocessen.  
  

Det som framkom i Ljunggrens (2013) studie efter att ha intervjuat 15 lärare är att det går att 

se en positiv inställning till det allmänna begreppet inkludering bland lärarna, men också olika 

syn på hur det kan eller bör tillämpas. Det fanns även olika åsikter bland lärarna kring att 

placera elever med särskilda behov i vanlig klass, vilket avslöjar att inkludering är ytterst 

komplext. Vidare skriver Ljunggren att inkluderande arbete är en integrerad process som 

klasslärare, specialpedagoger, föräldrar och skolstyrelsen måste arbeta för och främja 

inkluderande kultur och klassrum som accepterar mångfald. Det stämmer väl överens med 
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O’Briens (2007) resultat som visar att många lärare tycker det är svårt att inkludera alla elever 

i en stor klass. Det var svårt att hinna med och göra tillräckligt för alla elever.  
  

En studie gjord i Israel av Gavish (2017) undersöks hur lärare anser att inkludering för elever 

i särskolan sker. I studien intervjuades 121 lärare från olika skolor. Inkluderingen delades in i 

fem områden. Dessa fem olika områden var de följande:  

• Medvetenhet och den moraliska plikten - Hur lärarna upplever att ansvaret för eleverna 

med olika diagnoser tas i skolan, både av elever och lärare. Hur mycket diskuteras det 

med eleverna om att acceptera att alla är olika?  

• Kunskap - Hur lärarna tar sitt ansvar kunskapsmässigt och delar kunskap med 

varandra, eller tar extra kurser för att lära sig mer om elever med särskilda behov. Det 

gäller även hur lärare förbereder sig då en elev med särskilda behov blir placerad i ens 

klass.  

• Det sociala - Hur väl eleverna med särskilda behov inkluderas i gemenskapen med 

resten av eleverna på och utanför skolan. Det gäller även hur och föräldrarna hjälper 

barnen med skolarbetet.  

• Det pedagogiska - Om det finns någon universell plan för lärande i läroplanen för alla 

elever i skolan, någon plan för att lärandet ska fungera lika bra oavsett vilka behov 

eleven har.  

• Det organisatoriska - Om samarbetet mellan lärarna för inkluderande praktiker 

föreligger, att alla lärare samarbetar för alla eleverna på skolan och att den fysiska 

miljön fungerar för alla, till exempel schemat, klassrummen och lokalerna.  

 

Gavish (2017) skriver att det visade sig att området medvetenhet och den moraliska plikten 

placerade sig markant högre än de andra och att kunskapen placerade sig lägre än de andra. 

De flesta skolor fokuserar alltså på medvetenheten och den moraliska skyldigheten och 

mindre på den sociala och pedagogiska biten och ännu mindre på kunskapsbiten.  

2.5 Elevernas perspektiv  
För att undersöka hur elever känner kring inkluderingen i skolan har Ineland, Molin och Sauer 

(2013) sammanfattat flera kvalitativa studier om hur elever inom olika grundskolor och 

grundsärskolor känner kring sin delaktighet inom skolan. De skriver att eleverna oftast känner 

delaktighet med sina kompisar inom grundsärskolan, men inte med övriga elever på skolan. 

Det kan ses som en följd av de ofta segregerade och avskilda skollokalerna på skolan. 
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Eftersom samhället ska bygga på delaktighet och jämlikhet där självkännedom och 

självbestämmande ska främjas behöver också skolorna arbeta efter detta synsätt.  
 

Nienke och Peetsma (2009) har i en studie jämfört hur elever med mild utvecklingsstörning 

som går i integrerade skolor klarar av skolan, jämfört med elever med liknande problematik 

som går i särskolor som inte är integrerade i den vanliga skolan. De återkommer till tanken 

om att inkludering är att ta den extra hjälpen till eleven i den vanliga skolan istället för att ta 

eleven till en annan skola för att få rätt pedagogik och extra hjälp. Denna studie är intressant 

då det gjorts mycket forskning på barn med stor problematik, men inte på barn med mild 

problematik. Studien är en analys av tidigare studier. Problem som kan finnas med den här 

typen av studie är att terminologin förändras över tid, det kan skilja mycket i hur väl studierna 

beskriver barnen. Nienke och Peetsma skriver att de såg motstridiga resultat, till största delen 

ser det ut som att det går lite bättre för eleverna i integrerade klasser.  
 

Vidare skriver Nienke och Peetsma (2009) att på det sociala planet går det att uttyda flera 

saker. Enligt en studie lyckades eleverna i integrerade klasser bättre socialt, då de kände sig 

mer accepterade och fick fler vänner än de i särskolan. Men i en annan studie framkom att 

elever med funktionsnedsättningar överlag hade sämre självförtroende vad gäller studierna 

och utseende, sämre relationer med lärare och klasskompisar, och att eleverna i särskolan 

lyckades bättre inom dessa områden än eleverna i integrerade klasser. Flera studier visar även 

att det inte finns några skillnader mellan de två skolformerna grundskola och grundsärskola. 

Många av de undersökta studierna använde dock inga kontrollgrupper och är därför inte helt 

tillförlitliga. I de studier som hade kontrollgrupper blev resultaten blandade.  
 

I en tysk studie av Trautner och Schwinger (2018) undersöktes hur barn med mild 

funktionsnedsättning såg på sin egen studieförmåga. Hur den förändrades över tid och hur 

pass mycket den beror på klasskonstellationer. Hur eleverna själva uppfattar sin förmåga att 

lära sig saker spelar stor roll för hur eleverna presterar i skolan. Det har gjorts många studier 

på normalbegåvade barn om hur den självuppfattade förmågan spelar roll för motivation och 

resultat, men inte lika många på barn med mild intellektuell funktionsnedsättning. En fråga 

Trautner och Schwinger ställer sig är den följande: Har större skillnader i akademiskt 

självförtroende samband med olika ålder, kön eller skolsituation? Svaret blev att om eleverna 

går i klasser med barn utan funktionsnedsättning har de lägre tro på sig förmåga. En anledning 

till det kan vara att de hela tiden blir konfronterade med barn som presterar bättre än dem. Det 
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blir då enkelt att jämföra sig med de andra och upptäcka att de verkar ha lättare för sig. 

Trautner och Schwinger nämner också att en annan orsak kan vara att det i Tyskland tidigt 

förekommer många standardiserade test. Att prestera dåligt på dessa gör att eleverna med 

problematik redan i tidig ålder upptäcker att de har svårt att tillgodogöra sig utbildningen.  

2.6 Sociala relationer och hälsa 
Höjbråten Sigstad (2016) har i sin studie undersökt hur ungdomar med mild intellektuell 

funktionsnedsättning ser på sina vänskapsrelationer genom en kvalitativ studie där elva 

ungdomar med den diagnosen intervjuades. I studien har man har även tagit inhämtat 

information från sex föräldrar. Definitionen av vänskap är enligt Höjbråten Sigstad ett band 

mellan två individer som karaktäriseras av gemensamma preferenser, delade intressen och ett 

bra samspel. Det ska även vara stabilt över tid. Annan karaktäristik som ofta nämns kring 

vänskap är intimitet, kompanjonskap, stabilitet, trygghet och hjälpsamhet. Ju äldre barnen blir 

desto viktigare blir det att ha nära vänner. Positiva kamratrelationer ger bland annat bättre 

sociala färdigheter. Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning som har svårare att 

kommunicera, sämre minne och kognitiva svårigheter kan därför ha svårt att lyckas bra i sina 

vänskapsrelationer. Det är större sannolikhet att dessa ungdomar upplever sig bortvalda då de 

kan ha svårt med dessa saker. Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning visar sig 

oftare välja kompisar som antingen har samma diagnos eller som är yngre. De yngre barnen 

befinner sig på grund av sin lägre ålder på samma kognitiva nivå som de äldre ungdomarna 

med intellektuell funktionsnedsättning. Det viktiga för dem i sina relationer verkade vara 

liknande preferenser, samma intressen och att de kunde lita på varandra.  
  

För att beskriva hur elever med särskilda behov uppskattar sin hälsa och välmående har 

Rathmann, Vockert, Bilz, Gebhardt och Hurrelmann (2018) gjort en studie i Tyskland. 

Jämförelsen görs mellan elever med särskilda behov som går i särskolan och elever med 

särskilda behov som går i integrerade klasser. De visar sig att elever som går i särskolan 

uppvisar större sannolikhet att värdera sin hälsa lågt, lägre än de elever som går i integrerade 

klasser. Dock så är sannolikheten större att elever i integrerade klasser att skulle vara mindre 

nöjda med sin livssituation. Studien hade dock inte särskilt stort underlag av elever med en 

funktionsnedsättning som gick i integrerade klasser, utan Rathmann et al. (2018) anser att det 

behövs fler studier på ämnet för att kontrollera att deras resultat står sig.  
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Emerson och Halpin (2013) har studerat sambanden mellan mild intellektuell 

funktionsnedsättning och diagnosen antisocialt beteende. De har analyserat en kvantitativ 

långtidsstudie på unga personer i England där eleverna fick svara på korta frågor angående 

kriminellt beteende. Även föräldrarna fick svara på korta frågor om polisen kontaktat dem 

angående deras barn eller inte. I frågorna ingick frågor angående barnets eventuella diagnoser. 

Det visar sig att barn med mild eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning i större 

utsträckning har begått en kriminell handling, och att föräldrar till barn med intellektuell 

funktionsnedsättning oftare blir kontaktade av polisen angående sitt barn än föräldrar till barn 

utan diagnosen. Det finns många fler riskfaktorer att ta i beaktning då man tittar på antisocialt 

beteende, exempelvis att vara av manligt kön, bo i socioekonomiskt segregerade områden 

eller familjer, eller med en ensamstående förälder. Att då ha diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning och samtidigt flera av dessa riskfaktorer gör att sannolikheten för att 

utveckla ett antisocialt beteende är större. Det går att dra slutsatsen av det att det är av stor 

vikt att barn med intellektuell funktionsnedsättning har arenor där de lyckas och får må bra. 

Skolan är då en oerhört viktig plats för barnens utveckling.  

 

En fundering kring denna studie är om det istället skulle kunna vara så att ungdomar med 

intellektuell funktionsnedsättning oftare blir tagna av polisen då de begår brott. Det går även 

att föreställa sig att elever som har svårare att förstå sammanhanget kan bli lurad av sina 

jämnåriga. För ungdomar högre upp i den kriminella hierarkin skulle det kunna vara lätt att se 

dessa ungdomar som enkla offer. Att övertyga personen att utföra de kriminella handlingar 

som kanske är lättare att bli tagen för än andra. Det går också att föreställa sig att det skulle 

vara enklare att övertyga en ungdom med intellektuell funktionsnedsättning att världen ser ut 

på ett visst sätt och därmed övertyga den om att handlingen är rättfärdigad.  

Det skulle även kunna vara så att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning inte har  

samma strategier för att komma undan polisen och liknande, som elever utan diagnosen.  

2.7 Sammanfattning av forskningsfältet 
Det vi sett är att begreppet inkludering är att föredra framför begreppet integrering, vilket 

betyder att skolan ska anpassa sig efter elevers särskilda behov och inte tvärtom. För att det 

ska fungera läggas ett stort ansvar på pedagogerna. Det finns inga direkt tydliga krav på 

huruvida elever ska gå och inkluderas grundskoleklasser eller i grundsärskolan, vilket gör att 

det kan se ytterst olika ut i olika kommuner. Det saknas forskning om inkludering i vanlig 

klass är att föredra eller om det är bättre att gå i särskola. Den forskning som finns ger inte 
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heller något tydligt resultat. Den forskning vi tagit del av visar generellt forskningen att barn 

som går i integrerade klasser har svårare än sina klasskamrater att tillgodogöra sig 

utbildningen. Det finns dock studier som tyder på att det sociala kan fungera bättre där. 

Samtidigt som det finns studier som beskriver att eleverna med särskilda behov umgås mer 

med elevassistenter än sina klasskamrater. Över tid verkar även antalet elevassistenter ha ökat 

och eleverna med särskilda behov får mer tid tillsammans med dem istället för med 

pedagogerna. Det framgår att det pedagoger i grundskolor som delar lokaler med en 

grundsärskola lägger mest tid på, är att göra sina elever medvetna om att människor är olika. 

Mindre tid läggs istället på att anpassa undervisningen för att göra den tillgänglig för alla, 

även organisatoriskt.  
 

Det finns inga tydliga resultat om hur eleverna själva upplever inkluderingen. Det vi sett 

hittills är att elever som går i särskola upplever att de har mest gemensamt med andra elever 

som också går i särskolan. Elever som är integrerade i vanliga klasser verkar dock har sämre 

självförtroende kring sin studieförmåga jämfört med elever som går i särskolan. Elever som 

går i särskolan verkar värdera sin hälsa lägre än elever som går i integrerade klasser, dock 

verkar elever i integrerade klasser mindre nöjda med sin livssituation. Vidare visar 

forskningen tecken på att elever med mild intellektuell funktionsnedsättning i större 

utsträckning utvecklar ett kriminellt beteende. Det är alltså viktigt att se till att dessa elever 

har skolsituation som de tycker fungerar.  
 

Forskningen kan sammanfattas som ofullständig eller spretig då det gäller vad som är bäst för 

elever med funktionshinder som motiverar särskola. Särskilt svårt verkar det vara att veta vad 

som är bäst för de som ligger på gränsen till grundskolan. Vi är även av uppfattningen att det 

finns en kunskapslucka kring vad som behövs för att skapa en inkluderande skola. Vi ämnar 

med denna uppsats försöka besvara hur personalen på dessa två högstadie grundsärskolor 

anser att inkluderingen sker på bästa sätt. Det är även relativt outforskat vad som fungerar 

bäst för de elever som befinner sig i gråzonen, som frågan kring att placeras i grundsärskola 

eller gå kvar i grundskolan. Just begreppet gråzonselev har vi inte ens stött på i tidigare 

forskning vilket är intressant. Forskningen handlar till viss del om elever som har mild 

funktionsnedsättning vilket kan antas vara samma elever, men ingen forskning handlar 

specifikt om dessa elever.  
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3. TEORI 
I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv vi använder oss av i vår studie. 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s228) skriver att det är när människor stämplas eller 

stigmatiseras som de avvikande identiteterna skapas hos människor. De beskriver att en 

människa kan betraktas och behandlas annorlunda av sin omgivning efter att ha begått en 

avvikande handling. Vi har valt att använda oss av Howard. S. Beckers stämplingsteori och 

Erving Goffmans teori om stigma för att tolka vårt resultat. Både stämplingsteori och teorin 

om stigma handlar om att människor kategoriseras som avvikande av omgivningen de möter.  

 

I vår studie undersöker vi inkluderingen mellan skolformerna grundsärskola och grundskola. 

De elever som går i grundsärskolan har alla diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och 

många har även andra diagnoser. Vår uppfattning är att elever i grundskolan kan se elever i 

grundsärskolan som avvikande. De elever med störst behov kan ha ett utseende eller beteende 

som skiljer sig från det som anses vara normalt. I grundsärskolan går även elever där det inte 

syns på utsidan men de kan ändå bli stämplade som avvikare. Det kan göra att det är ännu 

svårare att kunna eller vilja identifiera sig med eleverna i grundsärskolan. De har dessutom 

placerats i en skolform med namnet ”sär”, vilket är en synonym för ”avvikande”. Det borde 

bidra till stigmatiseringen av att vara placerad där. Vi anser det därför relevant att ha stigma 

och stämpling som teoretiskt perspektiv i vår studie.  

3.1 Stigma 
Goffmans (2014) teori om stigma gäller sådant som kraftigt avviker från andra människor hos 

en människa. Han menar på att människor kan klassas som avvikande på grund av att deras 

beteende och egenskaper skiljer sig från vad som anses vara det normala. Han skriver att det 

skapas en kategorisering av de avvikande grupperna. Han beskriver också att de kategoriseras 

av människor i interaktionen mellan människor. Goffman menar att människor kategoriserar 

andra människor utifrån sina föreställningar och förväntningar, och det betyder att människor 

i ett första möte med en annan människa har förväntade uppfattningar om denne. De 

föreställningar och förväntningar människor har på andra kan kopplas till de normer vi har i 

samhället som skapas och upprätthålls av människor. Det i sin tur skapar stereotypa och 

fördomsfulla föreställningar om avvikande grupper. Det Goffmans stigmateori beskriver är att 

människor kategoriseras utifrån sina fysiska och psykiska egenskaper och det vi gör när vi 
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möter människor första gången är att vi kategoriserar dem. Han menar att vi vanligtvis inte 

ens är medvetna om den kategorisering vi utför (Goffman, 2014, s.8ff).  

  

Goffman (2014) skriver att en person som är stigmatiserad kan uppleva en viss 

identitetsambivalens då denne inte kan leva upp till normerna i samhället, och han menar att 

personer med identitetsambivalens kan känna sig kluvna i sin identitet. Det betyder att 

personen känner sig som alla andra men samtidigt märker hen att omgivningen ser hen som 

avvikande. Han menar också på att personer som är stigmatiserade kan ha en stigmatiserande 

attityd gentemot andra personer som den upplever vara mer avvikande än sig själv. Goffman 

skriver också att om en person umgås med personer som anses som normala kommer den 

personen att se sig själv som icke-stigmatiserad (s.118ff). Goffman beskriver tre olika typer 

av stigma, personliga karaktärer, stambetingande stigman och kroppsliga missbildningar. Han 

skriver att stigma inte handlar om inneboende individuella egenskaper. Det är i stället i 

relationerna med andra människor som man fått uppfattningen eller föreställningen om vilka 

egenskaper som är stigmatiserade. Det innebär att det som upplevs som stigmatiserande i 

vissa grupper, inte gör det i andra (Goffman, 2014, s10ff).  

3.2 Stämplingsteori  
Becker (2006, s.20ff) beskriver stämplingsteorin på följande sätt. Människor som inte följer 

regler stämplas som avvikare av andra sociala grupper som skapar och upprätthåller dessa 

regler. Dessa regler kan vara allt från lagar till normer och sociala koder. Det händer att 

människor avbryter det avvikande beteendet, och det händer också att människor som blir 

stämplade kan börjar se sig själva som avvikare och att det blir en del av deras identitet och 

personlighet. Därför fortsätter ofta en människa som blivit stämplad för sitt avvikande 

beteende, just med det beteendet för att det är vad som förväntas av hen, både av hen själv och 

av hens omgivning. Det är också vanligt att de som ses som avvikare börjar umgås med andra 

som också ses som avvikare.  

 

Den enklaste synen på avvikelse enligt Becker (2006, s.20) är allt som skiljer sig från det 

vanligaste. Ett exempel på det är sjukdom. När den mänskliga kroppen fungerar som den ska, 

sägs den vara “sund”. När något avviker från det normala, ses det som något avvikande. 

Symptom som dessutom syns på utsidan gör att människor kan anses vara avvikande. Många 

människor som delar samma typ av avvikande utseende eller beteende kan då bli stämplade 

som avvikare och hitta varandra vilket gör att  
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Becker (2006, s.25) beskriver även att handlingar kan anses avvikande beroende på hur andra 

reagerar på dem. Ett exempel han tar upp är ungdomsbrottslingar. Om de kommer från 

medelklassen så är det större sannolikhet att de inte kommer så långt i rättsprocessen, eller ens 

tas med till stationen när de blir tagna av polisen. Om ungdomen däremot kommer från 

slummen är sannolikheten större att straffas för sina brott. Detta då även i de fall då exakt 

samma brott begåtts. Ett annat exempel som tas upp är ogifta mödrar. Där tillämpas bara 

reglerna när de får vissa konsekvenser. Sexuella relationer innan äktenskapet leder sällan till 

något socialt straff i samhället, men då de sexuella relationerna leder till graviditet blir 

reaktionerna bli stränga.  
 

Det är värt att påpeka att Becker skrev boken år 1961 och att samma moraliska syn på sex 

före äktenskapet sedan dess har förändrats. Samma mönster kan dock fortfarandes ses, men 

inte i samma höga grad som på 60-talet.  
 

 

  



Johanna Allard & Daniel Kalin 

22 (52) 

4. METOD 
I det här avsnittet presenteras valet av studiens vetenskapsteoretiska ansats och metodval. 

Vidare redogörs för genomförandet av studiens metod och analysarbetet. Sedan presenteras 

avsnitten om validitet, reliabilitet, generaliserbarhet. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om 

studiens etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 
Studien har en hermeneutisk ansats som vi anser vara relevant för studien, då vi vill förstå 

personalens uppfattningar snarare än att förklara dem. Sohlberg och Sohlberg (2013, s.65) 

beskriver hermeneutik som en gammal metod som använts för att tolka bibeltexter. Vidare 

skriver Sohlberg och Sohlberg att den hermeneutiska kunskapsprocessen utgår från 

människans förförståelse, vilket betyder att hur en person tolkar omvärldens påverkas av vad 

personen känner till och tidigare varit med om. Sohlberg och Sohlberg menar att inom 

hermeneutiken handlar det om att förstå saker snarare än att förklara dem (2013, s81ff). 

Lundin (2008, s.102) skriver att epistemologiska frågor är centrala inom hermeneutiken och 

det innebär att man är intresserad av hur människor vet saker, samt att människor vet saker 

tillsammans. Inom hermeneutiken är det intressant med mänskliga relationer och samspel 

mellan människor. Lundin beskriver att hermeneutikens metodologiska strävan är att utforska 

sociala fenomen och att avsikten är att skapa förnyad och fördjupad förståelse kring de sociala 

fenomenen. Lundin skriver att hermeneutik kan användas inom allt som ska tolkas, som 

texter, observationer och intervjuer. Vidare skriver hon att det handlar om att ha fokus både på 

det man studerar och på sig själv som forskare och hur man själv vet saker.  

4.2 Metodval 
Denna studie syftar till att ta del av erfarenheter och upplevelser kring inkludering av elever i 

grundsärskolan hos personalen i grundsärskolan. Ett lämpligt sätt att göra det är att använda 

sig av kvalitativ metod. Enligt Padgett (2008, s15) används kvalitativ metod för att undersöka 

och utforska vad informanternas synsätt och tolkning av företeelser är. Vi har valt att använda 

oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in vårt material. Padgett (2008, s103ff) 

skriver att med semistrukturerade intervjuer menas att man inför intervjun har ett antal 

förutbestämda frågor som är öppna, vilket ger en möjlighet att följa upp de svar informanterna 

ger med följdfrågor utöver de förutbestämda frågorna. Det är viktigt att planera intervjun och 

ha en mall med frågor men också ge utrymme för informanten att prata öppet. 
 



Johanna Allard & Daniel Kalin 

23 (52) 

I en kvalitativ studie är det enligt Padgett (2008, s53) viktigt att de som väljs ut som 

respondenter i studien kan förse författarna med informationen som motsvarar studiens syfte 

och besvara frågeställningarna. Padgett menar att urval görs i flera steg i en kvalitativ 

forskning. Vi valde grundsärskolor som delar lokaler med den kommunala grundskolan. 

Anledningen till det är vårt intresse för hur grundsärskolan arbetar med inkludering och om 

inkluderingsprocessen ökar mellan skolformerna av att eleverna går i samma lokaler som 

vanliga grundskolan. Därefter kontaktade vi personal från två sådana grundsärskolor i en 

medelstor stad i Sverige.  Från början var tanken att intervjua pedagoger och elevhälsoteam. 

Under rådande Covid-19 pandemi var det dock många informanter som blev sjuka och 

avbokade våra intervjuer. Det ledde till att vi genomförde åtta intervjuer med olika 

yrkesgrupper på grundsärskolorna, en rektor, en psykolog, en specialpedagog, tre pedagoger 

och två elevassistenter.  

4.3 Datainsamling 
Vi kontaktade personalen på grundsärskolan via telefon och mail. De fick alla ta del av ett 

informationsbrev som vi skickat via mail till dem (bilaga 1) med information om studiens 

syfte, intervjuns utformning och att deras deltagande är frivilligt. Med i informationsbrevet 

fanns även den intervjuguide (bilaga 2) som användes i intervjun, för att ge informanterna 

möjlighet att bekanta sig med frågorna. Därefter bestämdes en dag och tid för när intervjun 

skulle äga rum och på grund av den rådande situationen med den covid-19 pandemi som 

pågår valde vi att genomföra intervjuerna via telefon. Till en början hade vi åtta intervjuer 

inbokade med en rektor, en psykolog, en specialpedagog och fyra klasslärare. Vi fick allt 

eftersom boka om intervjuer då flera av de lärare vi skulle intervjua blev sjuka och vi fick 

byta informanter, något vi ändå var förberedda på med anledning av de rådande 

omständigheterna. När vi hade bytt informanter vid flera tillfällen och det inte fanns flera 

lärare att tillfråga valde vi att intervjua två elevassistenter. Det kändes relevant då vi under de 

första intervjuerna fått information om att eleverna har mer vuxenkontakt med 

elevassistenterna än med lärarna. Det är framförallt elevassistenterna som är med eleverna 

under rasterna, vilket är ett av de tillfällena de har möjlighet att integreras med vanliga 

grundskolan.  
 

Vi hade informerat i informationsbrevet att intervjun beräknades ta mellan 30-60 minuter. 

Den kortaste intervjun pågick i 30 minuter och den längst pågick i 52 minuter. Intervjuerna 

utgick ifrån en intervjuguide med frågor uppdelade under sex teman och i följande ordning: 
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”bakgrund”, ”inkludering”, ”inkluderingsarbetet med grundskolan”, ”kunskap/utbildning”, 

”elever som är på gränsen mellan grundsärskola och grundskola” och till sist temat 

”avslutningsvis” med frågor om dels vad informantens allmänna uppfattning om 

grundsärskolan är. Dels om informanten tycker att skolan som den ser ut idag är en ”skola för 

alla”. Vi valde att börja med lättare frågor och då frågor kring bakgrund och informanternas 

utbildning och yrkesmässiga erfarenheter. Frågorna i intervjuguiden fungerade som 

övergripande frågor och under intervjun fanns det utrymme för följdfrågor. I intervjun var vi 

en som intervjuade, vilket vi tänkt från början att vi skulle göra utifrån tidsbrist. När vi sedan 

på grund av covid-19 pandemin bestämde oss för att bara genomföra intervjuerna över telefon 

kändes det enklare att vara en intervjuare. För att försäkra oss om informanternas samtycke 

skickade vi en samtyckesblankett till samtliga informanter (bilaga 3), som de fick signera och 

skicka tillbaka till oss.   

4.4 Analysmetod 
Efter det att vi genomfört alla intervjuer och transkriberat vårt material har vi använt oss av en 

tematisk analys för att analysera vårt material. Enligt Braun och Clarke (2006) är tematisk 

analys en metod som används för att analysera och identifiera olika mönster i kvalitativa data 

och finna olika kategorier och teman i materialet. Braun och Clarke beskriver att den 

tematiska analysprocessen går till på följande vis: till en början är det viktigt att bekanta sig 

med materialet genom att läsa igenom det flera gånger. Därefter kan författarna börja koda 

materialet och utifrån koderna och studiens syfte kan författarna välja ut teman som 

författarna själva namnger och som sedan utgör grunden av analysen.  
 

Vi började med att dela upp intervjuerna mellan oss och sedan lyssna igenom intervjuerna och 

transkribera dem. Sedan läste vi igenom materialet från alla intervjuer upprepade gånger, för 

att bekanta oss med materialet innan vi påbörjade kodningen. Efter det sökte vi efter de delar 

av materialet som vi ansåg var mest relevanta och intressanta i förhållande till våra 

forskningsfrågor. Utifrån det sökte vi efter lämpliga teman i det kodade materialet, som var 

relevant för vårt syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenterar vi våra teman i kapitlet 

resultat och analys.  

4.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
I vår studie använde vi begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Enligt Ruth 

(1991, s. 285ff) används begreppen främst inom kvantitativ metod. Begreppen används även 
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inom kvalitativ metod, men de får en annan innebörd. Ruth skriver att validiteten i kvalitativ 

forskning hänger ihop med relevansen i det material vi samlat in. Det innebär att intervjuer 

ska ske så att forskaren som intervjuar undviker att ställa ledande frågor och att forskaren inte 

värderar de svar hen får (Ruth, 1991). I studien har vi använt oss av öppna frågor där vi har 

uppmuntrat informanterna att utveckla svar vi tycker är intressanta utifrån vår studie, utan att 

försöka leda in dem på våra tankar. Sedan har vi läst igenom intervjuerna individuellt och 

letat efter teman vi tycker är intressanta, för att sedan tillsammans gå igenom våra tankar och 

landa i det vi tycker svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar.   

  

Reliabilitet, vilket betyder tillförlitlighet i forskningen beskriver Ruth (1991) som 

problematiskt inom kvalitativ metod. Ruth menar att det är för att de mänskliga faktorerna 

som forskarens förutsättningar och inställning till sin studie påverkar tidpunkten för 

datainsamlingen och även resultaten. Det gör att det är troligt att en annan forskare får ett 

annat resultat av att genomföra samma studie (Ruth, 1991, s.283ff). Då vi försökt ställa öppna 

frågor och låta informanterna hitta sina egna svar, istället för att försöka leda in dem på de 

svar vi vill ha tror vi att vi har fått en rätt så tillförlitlig bild över läget. Den tidigare 

forskningen visar på resultat som skiljer sig från varandra, vilket får oss att tänka att det kan 

skilja mellan skolor på olika ställen i världen, men också mellan olika skolor i landet, och 

även skolor i samma städer. Det vi har kommit fram till i vår studie är vi övertygade skulle stå 

sig om en likadan studie skulle göras på samma skolor. Det är därmed inte säkert att det ser 

likadant ut på andra skolor. Det behövs förmodligen göras flera liknande studier på liknande 

skolor för att kunna generalisera vårt resultat i stort.  
 

Padgett beskriver begreppet generaliserbarhet i kvalitativa studier. Generaliserbarhet handlar 

om hurvida studiens resultat även gäller för andra grupper och situationer. Vidare skriver 

Padgett att det är svårt att använda resultatet från en kvalitativ studie inom ett annat område 

och att forskare inom kvalitativa studier sällan ställer krav på att forskningen ska vara 

generaliserbar. Padgett menar att resultat från en kvalitativ studie får större användning i en 

liknande studie (2008, s.183). Som beskrevs ovan är vårt resultat begränsat att gälla de skolor 

vi har undersökt. Det är dock troligt att det kan se ut på liknande sätt i många andra skolor 

som delar liknande förutsättningar med elever i samma ålder och har lokaler där både 

grundskolan och grundsärskolan går. Det är dock intressant att veta hur det förhåller sig på 

just dessa skolor, då det finns lärdomar att göra kring just deras modell.  
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4.6 Etiska överväganden 
”Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, 

genomförande och hur resultatet av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att 

utveckla vårt samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring 

etiska frågor” (Vetenskapsrådet, 2017, s.2). Nedan presenteras de fyra huvudkraven som 

enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) fungerar som grundläggande individskydd i forskning. De 

fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det första kravet är informationskravet som handlar om att de som deltar i 

studien skall informeras om studiens syfte och att deras deltagande i studien är frivilligt och 

de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s7). Vi har på förhand skickat ut 

ett informationsbrev till samtliga informanter via mail med information om studiens syfte, 

intervjuns utformning och att deras deltagande är frivilligt (bilaga 1).  
 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna i studien har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och forskaren ska inhämta samtycke från uppgiftslämnaren 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.9). Inför varje intervju har ett muntligt samtycke inhämtats eftersom 

alla intervjuer skett via telefon. Informanterna har även fått muntlig information om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun utan anledning. För att 

försäkra oss om informanternas samtycke har vi inhämtat samtycke skriftligt genom en 

samtyckesblankett (bilaga 3.) 

 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla i studien ska ges största 

möjliga konfidentialitet och deras personuppgifter ska behandlas så ingen obehörig kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). För att kunna uppfylla konfidentialitetskravet har vi 

avidentifierat informanterna i studien och vi kommer radera ljudfilerna efter att 

examensarbetet har godkänts. I och med att vi förvarat informanternas uppgifter så att ingen 

obehörig kan ta del av dem och att vi avidentifierat informanterna enligt Vetenskapsrådet 

(2002), uppfyller vi också kravet enligt GDPR utifrån den europeiska 

dataskyddsförordningen, på hur personuppgifter ska behandlas. I och med 

konfidentialitetskravet har vi valt att avkoda intervjupersonerna, och inte vidare beskriva dem 

på ett sätt som går att koppla till person. Det beror på att vi intervjuat en rektor och hens 

personal och vi vill försäkra så långt det går att deras citat inte ska gå att koppla till vem som 

sagt vad.   
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Det sista kravet är nyttjandekravet och det handlar om att alla uppgifter om informanterna 

som samlas in i studien får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.14). För denna studie har uppgifterna enbart använts i syfte att besvara studiens syfte och 

frågeställningar.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I det här avsnittet kommer vi presentera och analysera det resultat vi fått fram av vårt 

intervjumaterial. Vi kommer presentera citat från våra intervjuer och de kommer att 

analyseras i förhållande till vår tidigare forskning och teori.  
  

Vår studie omfattar som vi tidigare nämnt åtta intervjuer med yrkesverksamma på högstadiet 

inom två grundsärskolor. Efter analys av intervjuerna har vi sett att samtliga informanter 

beskriver att inkluderingsprocessen mellan grundsärskolan och grundskolan kan förbättras. 

Inkluderingsarbetet mellan skolformerna är nästan obefintligt. Vissa informanter beskriver 

visserligen friluftsdagar som ett inkluderingsarbete, men andra informanter beskriver att 

friluftsdagarna inte är anpassade efter alla elever i grundsärskolan. Alla informanter betonar 

dock att det är eleven själv som styr i vilken utsträckning den vill bli inkluderad och att alla 

elever bestämmer själva vilket typ av sammanhang de vill vara en del av. Alla informanter 

vittnar om att det är ett svårt att placera gråzonselever. Valet att ett barn går i särskolan ligger 

hos föräldrarna i slutändan. Flera av informanterna beskriver att placeras som gråzonselev i 

högstadiet på grundsärskolan kan vara en befrielse eller en sorg, och att många av 

gråzonseleverna drabbas av en identitetskris. En fråga som alla informanter varit 

samstämmiga om är frågan om skolan är “en skola för alla”. Samtliga har svarat nej.  
  

I den tematiska analysen identifierades fyra övergripliga teman. De presenteras var och en 

under varsin rubrik. De identifierade temana är följande: “Inkludering, en känsla av 

sammanhang” som berör hur inkluderingen i stort ser ut i skolan, om hur informanterna ser på 

vad som görs och kan göras bättre för att få eleverna i grundsärskolan mer inkluderade i stort. 

“Gråzonselever” vilket är de elever som befinner sig på gränsen mellan grundsärskolan och 

grundskolan och som är placerade i grundsärskolan. “Identitet, stigma och stämpling” som 

gäller hur stigmatiseringen och stämplingen ser ut från informanternas perspektiv. 

Avslutningsvis presenteras temat “Gemensamt mål för inkluderingsarbetet”, som berör 

informanternas syn på hur inkluderingen mellan skolformer möjliggörs uppifrån.  

5.1 Inkludering, en känsla av sammanhang  
Inkludering i skolan handlar om att skolsystemet är ansvarigt för att alla elever med olika 

bakgrund och förmåga ska få en plats på sina villkor (Göransson & Nilholm, 2013). Många av 

våra informanter beskriver att det är oerhört individuellt hur inkluderingen går till. En del 

elever klarar inte av större sammanhang och behöver känna sig inkluderade i den mindre 
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klassen i grundsärskolan och en del elever som har svårt att identifiera sig med elever i 

grundsärskolan behöver inkluderas mer mot grundskolan. Informant 7 beskriver det på 

följande sätt.  
  

IP 7: Det är en ganska spännande fråga, inkludering för mig innebär egentligen att det är 
personen i sig som äger känslan av inkludering, inte organisationen eller strukturerna som 
bestämmer att man är inkluderad. 

  
Varje person måste få inkluderas på det sätt som är bäst för den. Eftersom det kan vara stora 

skillnader mellan eleverna i grundsärskolan är det är viktigt att inte dra alla över en kam, utan 

att se varje individ för sig. De flesta av våra informanter är dock överens om att 

grundsärskolan är en viktig skolform och att de flesta av eleverna som går där är inkluderade i 

klassrummet. I det mindre sammanhanget med många extra resurser i form av elevassistenter 

finns det tid och plats för att eleverna ska få sina behov tillgodosedda. Informant 5 berör 

ämnet som följer. 

IP 5: Vi har en väldigt bred elevgrupp och jag tycker att vanligtvis får man med att eleverna 
känner att dom har en plats i skolan (...) Och när vi är i särskolans lokaler tycker jag ändå att 
vi får med eleverna så att alla känner, eller dom flesta känner att dom har en plats.  

Även informant 8 tycker att eleverna som går i grundsärskolan är väl inkluderade när det 

gäller undervisningen i grundsärskolan. Det finns dock mer att önska av inkluderingsarbetet 

med grundskolan. 

Intervjuare: Är dom inkluderade dina elever? 
IP8: Ja det tycker jag, dom är det i vår undervisning. Sen skulle jag, alltså dom skulle, man 
önskade att dom var mer inkluderade i hela skolan, med grundskolan och göra saker så. Dom 
är inkluderade i vår verksamhet.  

Det finns inte några vetenskapliga bevis för faktorer som gör att inkluderingsprocesser 

uppstår, men av de som tidigare nämnts som viktiga är exempelvis lärares attityder, flexibelt 

stöd och samarbete i undervisningen (Nilholm, 2006). Då torde det vara mycket lättare att 

uppnå dessa i ett mindre sammanhang, vilket i detta fall är i en grundsärskoleklass.  

När det gäller hur det inkluderingsarbetet gentemot grundskolan ska se ut är det flera av 

informanterna som nämner samma saker. Det handlar om samarbete på flera olika plan. Det 

behövs naturliga träffpunkter där eleverna kan mötas. Bara för att de båda skolformerna delar 

lokaler betyder det inte att det sker ett samarbete där emellan. Det finns dessutom stora klyftor 

mellan personalen på grundskolan och grundsärskolan. Flera informanter beskriver att 

kunskapen bland grundskolans lärare om grundsärskolan är låg. En anledning till det är att det 

faktiskt är två olika skolformer och att varje skolform ansvarar för sina elever. Det kan då leda 
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till mer jobb för lärarna i grundskolan att behöva sätta sig in i en annan skolform. Särskilt då 

arbetsbelastningen redan är hög när det gäller att ansvara för undervisningen för de elever 

som redan går i klassen. Det beskrivs som att viljan finns och att ansträngningar g men att 

tiden inte riktigt räcker till. Informant 6 och 2 beskriver saken på följande sätt: 

IP6: Sen tror jag att vi skulle behöva göra ett jobb, även personalen här på skolan. Så att vi 
informerar grundskolans personal om vad vi gör och hur vi tänker och hur vi jobbar och vad 
vi kan bidra med. Jag har ju fått frågor typ Finns det nån läroplan? Vad gör ni? Blir ni 
utmanade som lärare i ditt arbete? Jag ba va!? Va pratar du om?  

IP 2: Men dom har liksom inte den kunskapen riktigt. Dom ser inte det och det kan jag också 
förstå för att dom springer på i sitt tempo liksom och har många elever och stora klasser och 
dom tycker inte att dom har tillräckligt med tid för att sätta sig och göra liksom. Och dom 
tycker att dom gör sitt bästa liksom och det gör dom ju säkert men det behöver ändå vara på 
ett annat sätt för att dom här eleverna ska klara sig. Det är ju faktiskt där bristen kommer 
många gånger med okunskap hos grundskolans lärare. 

Samtidigt ska betonas att inkluderingsarbetet inte bara görs från ett håll och att båda 

skolformerna behöver samarbeta för att det ska bli av. Alla våra informanter är samstämmiga 

om att inkluderingsarbetet är viktigt. Det svåra är dock att tydligt beskriva hur inkludering 

skulle kunna ske på ett tillfredsställande sätt. Just eftersom det finns många som ser på 

begreppet inkludering på olika sätt, och att arbetet bedrivs olika på olika skolor har det varit 

svårt att få en samlad bild. Informanterna i denna studie ställer sig positiva till att eleverna ska 

inkluderas. Det är återkommande i intervjuerna att eleverna ska få känna sig som en del av ett 

sammanhang. En del elever känner det mest i grundsärskolans lokaler och klasser, men en del 

elever behöver utmanas mer och integreras i grundskolans lokaler och i undervisningsformer 

som passar dem bättre.  

IP3: Ja alltså det är ett jätteintressant begrepp som också använd i många olika situationer, 
men och tyvärr kan det också handlat om rumslig inkludering, att man liksom tänker att elever 
har rätt att gå i en storklass och i ett visst rum så att säga. Men för mig är inkludering, jag 
lutar mig mer mot KASAM begreppet och känslan av sammanhang faktiskt. Att det här är så 
otroligt utifrån individer, Och styrdokument säger att alla elever har rätt till likvärdig 
utbildning, elever ska få utvecklas, elever ska ha rätt till att vara delaktiga och då vet vi ju det 
att utveckling och delaktighet, en del elever behöver ett mindre sammanhang. Man känner inte 
KASAM i begreppet, sitter man i en grupp med 30 elever så känner man ingen tillhörighet, du 
kan liksom ligga på en pedagogisk nivå och en psykosocial nivå eller en rumslig nivå och det 
finns många olika nivåer på det med inkludering. Men för mig tänker jag mycket på KASAM 
begreppet. 
 

Informant 3 beskriver ovan begreppet KASAM, vilket betyder känslan av sammanhang. Som 

beskrivits tidigare är det oerhört individuellt hur det kan se ut för varje elev. Och det är 

eleverna själva som definierar huruvida de känner sig som en del av sammanhanget eller 

inte.   
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5.2 Gråzonselever 
Enligt Trautner och Schwinger (2018) och även Nienke och Peetsma (2009) har elever med 

funktionsnedsättning som går i integrerade klasser sämre tro på sin egen studieförmåga. Av 

olika anledningar kan många barn och unga gå i grundskolan många år innan det blir tydligt 

att de har svårt att klara av undervisningen. Det leder till att många av dessa barn lider av 

dåligt självförtroende och självkänsla, genom att alltid vara bland dem som presterar sämst på 

prov eller har svårt att förstå lärarens genomgångar, eller att lära sig saker långsammare än de 

andra tär såklart på självkänslan. Informant 6 beskriver det på följande sätt.  
  

IP6: Jag har fått elever som har gått upp till nian i vanlig skola och plötsligt hamnar i 
grundsärskola och tror att dom inte kan någonting och inte är värda någonting för det är så 
det har varit i hela deras skoltid. Och så får man komma till grundsärskolan och få jobba med 
självförtroende och du kan. 

  
Det kan då vara mycket bättre, både socialt och pedagogiskt för eleven att gå i en 

grundsärskoleklass. Då kan eleven få arbeta i ett mindre sammanhang med pedagoger som har 

specialkompetens i att undervisa elever med liknande behov. Det går också att tänka sig att 

det skulle gå att anpassa grundskolan mer utifrån individens behov och att denne skulle kunna 

gå kvar i grundskolan. Informant 6 menar dock att för de elever som befinner sig på gränsen 

mellan grundsärskola och grundskola är det inte alltid det bästa att gå i grundsärskolan. Det är 

viktigt att få tillfällen då eleven utmanas och går i sammanhang med elever från grundskolan.  
  

IP 6: Jag tror att det är bra att du ibland får vara med personer som är mer lika och har 
liknande behov som dig själv. Men att det inte ska vara, det ska inte alltid behöva vara så att 
du alltid är med dom som liknar dig, du ska stötas och blötas och det menar jag är en av 
skolans viktigaste uppgifter att man ska få alla som går i skolan att få en förståelse för att vi 
människor är olika.  

  
Höjbråten Sigstad (2016) beskriver att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårare att lyckas med sina vänskapsrelationer i integrerade klasser, och helst väljer vänner 

som liknar dem själva. Det kan såklart vara svårt att känna sig hemma i en klass i 

grundsärskolan också. Framför allt måste det bli en stor skillnad mot att gå i en klass där alla 

är högfungerande. Informant 4 beskriver att det bästa för dessa elever är att ha ett mellanting 

där de kan få utmanas.  
  

IP4: Det behöver ju finnas mötesplatser som är, som känns okej, så det är tryggt för elever 
från båda skolformerna. T.ex. den Lilla gruppen, där tror jag att man har lyckats fått en trygg 
inlärningsmiljö för dom eleverna från grundskolan som går där.  

  
Lilla gruppen är en grupp där högpresterande elever från grundsärskolan går tillsammans med 

elever från grundskolan som kan behöva extra stöd i ett något mindre sammanhang. Enligt 
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våra informanter finns det en ”lilla gruppen” på den ena högstadieskolan, men inte på den 

andra. En av informanterna som jobbade länge på skolan där de inte har en, beskriver att de 

funnits en tidigare men att den tagits bort. En annan av våra informanter beskriver att de 

funnits flera små grupper tidigare när hen jobbat inom både grundskola och grundsärskola, 

men att de tagits bort på grund av resursbrist. Den ”lilla gruppen” blir även ett sätt att stötta 

upp de elever som befinner sig i gråzonen fast på andra sidan, de som ligger på gränsen över 

och inte får plats i grundsärskolan. Även informant 1 menar att det är viktigt för eleverna att 

känna tillhörighet med gruppen.  
  

IP1: Där ser jag att det kan bli problematiskt om man inte anpassar mycket i både 
undervisning och gruppsammansättning, för att jag menar överlag som social och gruppdjur 
som vi människor ändå är så är det ju det som jag tänker är största problemet här. Känner 
man att man har en grupptillhörighet där man känner igen sig, ett sammanhang där man trivs 
och där man får, där man känner att man tillhör gruppen. 

  
Det är viktigt för dessa elever att få en trygg och bra skolgång som möjligt är något som 

Emerson och Halpin (2013) visar med sin studie. Elever som har en mild intellektuell 

funktionsnedsättning har visat sig vara en riskfaktor för att hamna i kriminellt beteende. Om 

dessa elever antingen går i helt integrerade klasser och inte känner att de passar in, eller om de 

endast går i grundsärskolan och känner att de inte passar in där kan de hamna utanför 

gemenskapen. Det är alltså oerhört viktigt att få dessa elever att känna att de har en plats i 

skolan där de både utmanas och tillåts vara sig själva. Informant 7 beskriver det på ungefär 

samma sätt. 
  

IP7: Jag tänker mer att eleverna ska erbjudas att vara i alla sammanhang, det finns aldrig en 
dörr som är stängd, men att vi liksom utgår från utvecklingsnivån och försöker pusha dom lite 
längre, men också respektera att dom inte vill.  

  
Vidare beskriver informant 7 att det är viktigt att placeringen blir bra för eleverna. Även om 

en psykolog gör bedömningen att de borde placeras i gymnasiesärskola håller inte informant 7 

med om att det alltid borde vara så. Då eleverna inte vill gå i gymnasiesärskolan och inte 

känner att de passar in tror informant 7 att de inte kommer att gå till skolan. Då ungdomar inte 

går i skolan finns det många andra sammanhang som inte är bra för ungdomarna som de 

riskerar att hamna i. Enligt Emerson och Halpin (2013) är som sagt mild intellektuell 

funktionsnedsättning en riskfaktor för att hamna i antisocialt beteende. Då är det av yttersta 

vikt att dessa elever känner att de vill vara i skolan.  

  
IP 7: Förra året var jag med om att de blev inskrivna, dom låg i gränslandet, psykologen 
gjorde bedömningen att de hörde till gymnasiesärskola och jag träffade dom, och jag tyckte 
att fria före att fälla till huvudmannen: Ni vinner inte på att skriva in dom där! Då har ni 
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förlorat dom helt, för dom kommer inte gå till gymnasiesärskolan. Dom kommer vara ute och 
dra istället. De identifierar sig inte med det. De har sociala förmågor utöver också adaptiva 
förmågor att anpassa sig i andra situationer!  

  
Flera av våra informanter betonar det individuella, och menar att det är viktigt att varje elev 

ses som en egen individ med egna färdigheter och förmågor. Och att det är just de 

färdigheterna och förmågorna som ska utvecklas. Det är även viktigt att beakta vad elever 

själva vill. Om eleven känner att den inte vill ska den kanske inte alla gånger behöva. Gavish 

(2017) beskriver i sin studie att de flesta skolor som undersöktes i den studien la större fokus 

på att göra övriga elever på skolan medvetna om att alla människor är olika och att olikheter 

är något positivt. Däremot var det mycket sämre med den sociala och den pedagogiska biten. 

Allra sämst var det med hur lärarna förberedde sig inför att ta emot elever med särskilda 

behov i sin klass. Det visar att det kan vara svårt för dessa elever att tillgodogöra sig 

undervisningen och känna att de lyckas.  

5.3 Identitet, stigma och stämpling 
De flesta av våra informanter beskrev att elever i grundsärskolan har svårt att identifiera sig 

med att vara en grundsärskoleelev. Flera av informanterna vittnar om att de elever vi valt att 

kalla för gråzonselever kan uppleva en form av identitetskris, det är framförallt de elever som 

byter skolform sent, från grundskola till grundsärskola i högstadiet, som har svårt att 

identifiera sig med att gå i grundsärskolan. Det kan ha att göra med att det är stor variation 

mellan elevers funktionsnedsättning i grundsärskolan. Det beskriver både informant 4 och 7: 
  

IP4: En del märker man ju att dom har en sorg i sig, att dom märker att dom går i en skola 
som inte är, “normal”? För att dom vill, alla vill ju vara, fungera i samhället och vara 
“normal”. Kunna vara en del i gänget, kunna få ett jobb sen och familj, eller vad man än 
tänker sig framåt. 

  
IP7: Jag kan också förstå att då blir inkluderingen svårare inom grundsärskolan, men dom 
eleverna uppskattar ju inte alltid att gå till eleverna som dreglar, låter, har liksom grav 
autism, för då hamnar dom i den här identitetskrisen: ”Ska jag vara med de här för jag 
hamnade i den här skolan och jag går i grundsärskolan?”. 

  
Informant 7 säger att eleverna söker sig till de grupper där de trivs bäst och informant 4 menar 

på att eleverna vill känna sig ”normala”. Goffman (2014) skriver om stigmateori, att om en 

person umgås med personer som anses vara normala kommer den personen att se sig själv 

som icke-stigmatiserad. Becker (2006) skriver att inom stämplingsteori menar man att 

människor som blir stämplade kan börjar se sig själva som avvikare och att det blir en del av 

deras identitet och personlighet. Informant 6 och 7 beskriver sin syn på gråzonselevers 

identitet.  
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IP6: Jag ser ju att det finns elever som har svårt att identifiera sig med grundsärskolan. Som 
kanske hemma hänger med ungdomar som går i vanlig skola liksom. Gränserna är ju väldigt 
skarpa liksom ändå. 

  
IP7: Där tänker jag att det är väldigt viktigt att inte stämpla dom eleverna, som en 
särskoleelev. Där har man ju ganska mycket jobb att göra, där kan jag känna kring 
inkluderingsfråga att jag får stå fast vid, att alla i grundsärskolan ska inkluderas, men jag 
förstår att det finns dom eleverna som skapar sig en identitet resten av livet hos oss. 

  
Tidigare forskning om hur grundskolan infördes under 1960-talet visar att det i läroplanen 

från år 1962 föreslogs flera särlösningar för de grupper som ansågs vara avvikande och att 

dessa skulle sättas i specialskolor (Göransson & Nilholm, 2013). De framgick även att det 

redan då fanns kritik mot de så kallade ”särlösningarna”. Det handlade redan då om att de som 

anses som avvikande ska avlägsnas från den vanliga grundskolan och sättas i vad de kallade 

”specialskolor”. De allra flesta av informanterna vittnar om att elever som får rätt till 

grundsärskola och genomför ett byte har svårt att identifiera sig med det. Det är tydligt att det 

är stor variation på elevernas behov i grundsärskolan, mellan att ha en mild intellektuell 

funktionsnedsättning och en kraftig sådan. Vissa har hög kognitivförmåga medan andra har ett 

stort omsorgsbehov. Grundsärskolan har blivit skolan där alla de elever som inte ”platsar” i 

grundskolan placeras. Informant 2 beskriver känslan elever haft över att gå i grundsärskolan.  

  
IP2: Men många tycker att det är väldigt jobbigt. Dom tycker nästan att det är skämmigt och 
pinsamt liksom och vistas i särskolan. Dom tycker att det låter udda. Namnet är det många 
som reagerat på genom åren, och det är främst dom här gråzonseleverna, ”Varför ska vi heta 
särskolan? Det känns ju så exkluderande”, såna här frågor som återkommer på Dialogforum.  

  
Goffman (2014) beskriver i sin teori om stigma att personer som blir stigmatiserade kan 

uppleva en identitetsambivalens, då personen inte lever upp till normerna i samhället och att 

personen då känner sig kluven eftersom den känner sig som alla andra, men märker att 

omgivningen ser personen som avvikande. I tidigare forskning framkom att elever som gick 

integrerade klasser klarade sig bättre socialt eftersom de kände sig mer accepterade och fick 

fler vänner än de elever som gick i grundsärskolan (Nienke & Peetsma, 2009). De eleverna 

kan klara sig bra socialt i grundskolan, men har större problem med att tillgodogöra sig 

utbildningen och har inte tillräcklig hög kognitiv förmåga för att hänga med i utbildningen. 

Något Nienke och Peetsma (2009) kunde se i sin studie var att elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som gick i grundskolan hade sämre självförtroende vad gällde studier 

och att de hade sämre relation till främst lärarna. Informant 5 beskriver en situation där 

gråzonseleverna kan hamna mitt emellan grundsärskolan och grundskolan.   
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IP5: Jag ser att det är svårt för många av dom eleverna, som hamnar någonstans mitt 
emellan. Som inte klassar sig själva som grundsärskoleelever, men dom är inte heller på den 
nivån att dom passar in i grundskolan.  

  
Alla informanter menar på att det är viktigt att eleverna i grundsärskolan får synas mer och att 

andra får en möjlighet att lära känna dem, och att det är viktigt för alla människor att se att vi 

är olika och att det är bra. De önskar också att grundsärskoleeleverna fick ta större plats i 

samhället. Det leder oss återigen in på teorierna om stigma och stämpling. Vi tror att det 

skulle kunna leda till att gruppen grundsärskoleelever skulle ses som mindre avvikande om de 

blev mer synliga och accepterade i samhället.  
  

IP8: Ja att de ska få en chans att lära känna våra elever… Det hade varit bättre med en skola, 
mer tillsammans. Att det blir mer inkluderande om de kommer närmre varandra och lär känna 
varandra och de lär sig att alla är olika och alla har olika behov, alla är inte likadana. Det är 
bra för alla, för grundskoleelever och för grundsärskoleelever att se hur det kan vara.  
  
IP4: Jag tycker att jag ser det som flera olika inkluderingar. Dels ska eleverna inkluderas 
socialt i kanske större sammanhang om det fungerar med grundskolan, så att dom känner att 
dom är en del av hela skolan och sen ska dom även inkluderas ute i samhället och då så, där 
vill jag att vi jobbar ännu mer än vad vi jobbar idag. Ut och söka information, helt enkelt 
hämta in saker från samhället in i skolan, eller från undervisningen ut i samhället, så vi 
interagerar med samhället. Jag tror att det är lättare att få inkludering, då eleverna känner 
sig trygga i de olika miljöerna… Och jätteviktigt, för det är ju en, vi ska ju försöka vara en 
modell av samhället i skolan, så att alla man möter, man möter så många olika typer av 
människor som möjligt och olika kulturer och olika sätt att tänka och arbeta.  

  
IP7: Därför är det bra att grundsärskolan inte blir hemmablind. Man måste ibland se lite, vad 
är normalt och vad kan vi förvänta oss av dom. Men så tror jag ju mer om man tänker på 
inkludering, så skulle jag vilja få mer ett samhällsperspektiv, att våra elever får prao, att dom 
syns i samhället, att våra elever får åka buss och inte bara åka taxi... 
 

Avslutningsvis är det är också något som informanterna 4, 7 och 8 tror kan öka 

inkluderingsprocessen vilket de beskriver i citaten ovan.  

5.4 Gemensamt mål för inkluderingsarbetet 
De flesta av informanterna menade på att det behövs styrning uppifrån för att få till 

inkludering mellan skolformerna. Som tidigare nämnt är det flera av våra informanter som 

upplever att lärarna i grundskolan inte har tid till att jobba för inkludering mellan 

skolformerna och att anledningen till det är att grundskolelärare har hög arbetsbelastning och 

stora klasser. Det några av våra informanter önskade var att de skulle finnas krav från 

skolledningen eller kommunen på att inkludering ska genomföras. I tidigare forskning lyfts 

vikten av att skolsystemet är ansvariga för alla elever och att det ska finnas en gemenskap. För 

att uppnå det behöver det finnas ett samarbete (Göransson & Nilholm, 2013). Informant 2 

beskriver hur det är att dela lokaler med vanliga grundskolan.  
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IP2: Dom tycker att det är berikande att ha särskolans elever här, det är glädje och det är kul. 
Men är det inte uppifrån att det finns krav på att det här samarbetet mellan skolformerna så är 
det liksom upp till oss, det är vi som måste initiera till och ofta så är det grundsärskolans 
lärare som ska göra det. 

  
Det vi har kunnat se är att alla informanter vill att inkludering ska ske och att de menar på att 

inkludering mellan skolformerna kan öka. Det är också tydligt att våra informanter saknar ett 

tydligt mål att arbeta efter. Nilholm och Karlsson (2011) kom i sin forskning fram till att det 

saknas tydliga mål kring inkludering i styrdokumenten. De menar att det på ligger på svensk 

politik att verka för inkludering i skolorna och att det behövs ett tydligt mål att arbeta efter. 

Nilholm (2006) lyfte några övergripande faktorer som är viktiga för att inkluderingsprocesser 

ska uppstå, det var ledarskap med klar vision, lärares attityder, kompetensutveckling och 

samarbete i undervisningen. Informant 3 och informant 2 beskriver hur de önskar att det finns 

ett mål eller en lag som skapar en tydlighet i hur man ska arbeta för inkludering i och mellan 

skolformerna.  

  
IP3: Egentligen skulle det behövas mer riktat, det du var inne på det här att kanske uppifrån, 
det är liksom för någonstans behöver man hitta forum och man behöver hitta visioner och mål 
runt det här… 
  
IP2: Men jag tror att det är organisationen som det hänger på, det måste liksom över på 
huvudmannanivå som det måste organiseras för skolformerna, så att det blir en naturlig 
mötesform, på något sätt. Annars kommer det aldrig ske, om det inte blir så att ”det här ska ni 
göra tillsammans” och ”det här det är så liksom bara”. Det står i skollagen till exempel, då 
skulle det bli av. 

  
Flera av våra informanter vittnar om att vanliga grundskolan har stora klasser, att det har 

blivit en rättighet att gå i stor klass och att det är något grundskolan arbetar efter. 

Grundskolans elever går enligt våra informanter tillsammans i klasser om 30-35 elever. I 

tidigare forskning menar både Ljunggren (2013) och O’Brien (2007) att det är svårt att 

inkludera elever i klassrummet eftersom det saknas tid och klasserna är stora. Ljunggren 

menar också att lärarna är positiva till inkludering men att det inte finns en tydlighet i hur det 

ska tillämpas. Det går i linje med vad våra informanter beskrev, att grundskolans lärare saknar 

tid till inkluderingsarbetet.  

  

Det vi också har kunnat se är att flera av våra informanter tror på att det är individen, i det här 

fallet eleven själv som styr i vilken utsträckning inkludering mellan skolformerna ska ske. 

Informanterna beskriver att de elever i grundsärskolan som har en hög kognitiv förmåga, i 

många fall även kallade gråzonselever har möjlighet att i större utsträckning inkluderas i 
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vanliga grundskolan. Som återigen leder oss in på det informanterna kallar för ”lilla gruppen”, 

där elever från grundsärskolan studerar något eller några ämnen tillsammans med några 

grundskolelever som är i behov av särskilt stöd. Informanterna menar på att det skulle gå att 

inkludera elever från grundsärskolan i några av ämnena i grundskolans klasser och inte bara i 

den “lilla gruppen” om det inte var för grundskolelärarnas arbetsbelastning. Informant 4 

beskriver det på följande vis: 

  
IP4: När det gäller inkludering med grundskolan, där har vi ju problematiken att det är 
väldigt stora klasser i grundskolan. Dom är ju 30-35 elever i en klass, det kan ju vara svårt att 
få in ytterligare någon eller några elever där. Då kan det ju vara som modellen som man 
jobbar med i en annan skola, man jobbar med en liten grupp med sex till sju elever och där 
kan man ju få in ytterligare några elever utan att det stör. Det är viktigt att undervisningen 
fungerar för den ordinarie, den gruppen man inkluderar i, så inkludering sker för det bästa för 
alla.  

  
Många av våra informanter delar samma uppfattning om att flera av gråzonseleverna skulle 

kunna gå med vanliga grundskolan i större utsträckning, om klasserna i grundskolan inte var 

så stora och att lärares arbetsbelastning inte vore så hög. De menar att de med rätt 

anpassningar och stöd skulle ha större möjlighet att klara grundskolans läroplan. De 

framkommer även att de elever som behöver särskilt stöd i en grundskoleklass, får stöd 

genom en elevassistent i klassen. I tidigare forskning skriver Webster (2015) att han kunde se 

att elevassistenterna ökade och att det gjort att elever med behov av särskilt stöd får allt 

mindre kontakt med läraren. Webster menar att det kan vara problematiskt då läraren är 

utbildad och elevassistenter generellt saknar någon form av pedagogisk utbildning. Vidare 

menar han att de elever som behöver det mest får minst tid med läraren och att de eleverna 

spenderar mer tid med sin elevassistent än med sina klasskompisar. Som också O’Brien 

(2007) beskrev att föräldrar till barn med elevassistent i grundskolan upplevde att barnen blev 

integrerade i vanliga klasser, men att de ändå blev sittande i ett hörn tillsammans med sin 

elevassistent. Informant 5 beskriver det som Webster och O’Brien varit inne på som följande.  

  
IP5: Jag tror också att det är lätt att har man, vi säger att jag skulle gå i grundskolan men ha 
en svårighet som gör att jag behöver stöd, att inte min assistent som jag antagligen skulle få 
ha, tar över utan att man fortfarande får känna att jag är jag och jag går i den här klassen och 
inte att jag är jag med min assistent. Jag tror oftast att det blir att man går emot mycket med 
assistent och är för mycket tillsammans med den. Om man går i grundskolan och behöver visst 
stöd, i vissa fall.  

  
Men det upplevs ändå inte helt oproblematiskt av informanterna att inkludera elever med 

särskilda behov i grundskoleklasser eller att de så kallade gråzonseleverna går kvar i 

grundskolan i större utsträckning. Ljunggren (2013) beskrev att lärarna i grundskolan var 
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oeniga om huruvida elever med särskilda behov ska placeras i vanlig grundskoleklass eller 

inte. O’Brien (2007) menade på att lärare i grundskolan inte vet hur de ska utforma 

lektionerna utifrån alla de behov som finns. I tidigare forskning av en studie gjord i Israel 

framgick att för att uppnå inkludering är området kunskap viktigt och studien framförde att 

lärarna skulle lära sig mer om elever med särskilda behov för att ha kunskap om det när det 

har en elev i klassen med särskilda behov. Att det också inom det pedagogiska behövs en 

läroplan för hur lärande ska fungera lika bra oavsett elevens behov och att organisatoriskt sett 

ska alla lärare samarbeta på skolan för att den fysiska miljön på skolan ska fungerar för alla 

(Gavish 2017). Studien är visserligen gjord i Israel men det är ändå applicerbart inom den 

svenska skolan.   
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6. DISKUSSION 
I det här avsnittet presenteras en avslutande diskussion där inledningsvis studiens resultat 

sammanfattas, för att sedan diskuteras i relation till tidigare forskning, teori och metod. 

Avslutningsvis diskuteras studiens relevans för det sociala arbetets praktik och ett förslag på 

framtida forskning.  

6.1 Sammanfattning av studien  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur inkluderingsprocessen i skolan ser ut kring 

elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vidare undersöks vilka positiva och negativa 

följder det kan bli för den enskilda individen utifrån att beviljas grundsärskola, enligt 

personalen i grundsärskolan.  
 

Den första frågeställningen behandlar frågan om huruvida personalen i grundsärskolan ser på 

skolformen som inkluderande. Samtliga av våra informanter har uppfattningen att 

grundsärskolan är en inkluderande skolform, på ett sådant sätt att de tillåter eleverna att vara 

sig själva i stor utsträckning. Eleverna ges möjlighet att vara en del av stora och små 

sammanhang, och deras undervisning anpassas efter deras behov.  

 

Den andra frågeställningen handlar om personalens uppfattningar huruvida inkluderingen av 

eleverna ökar mellan skolformer genom att grundsärskolan och grundskolan delar lokal. När 

det kommer till inkludering mellan skolformer och att dela lokaler med grundskolan vittnar 

samtliga informanter om att inkluderingen kan öka. De flesta informanters upplevelser är att 

de lokalerna inte är anpassade efter alla elevers behov och att det i nuläget inte finns 

aktiviteter som möjliggör inkludering mellan skolformerna. Det framkom även av samtliga 

informanter att de inte har något gemensamt arbete med grundskolans lärare och att de 

upplever att grundskolelärarna saknar kunskap och tid för inkluderingsarbetet av 

grundsärskolans elever. 

  

Den tredje frågeställningen behandlar de uppfattningar som personalen i grundsärskolan har 

om elever som ligger på gränsen mellan grundsärskolan och grundskolan, vilka vi i uppsatsen 

valt att kalla gråzonselever. Där frågeställningen är vilka effekter personalen kan se kring 

gråzonselever, både socialt och utbildningsmässigt av att gå i grundsärskola. Det har visat sig 

vara oerhört individuellt hur gråzonseleverna påverkas. Av informanterna framkommer att för 

de gråzonselever som byter skolform sent kan det vara både en befrielse och sorg. Många av 
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eleverna har då kämpat för att klara av skolan i flera år och att byta skolform kan ge många 

gråzonselever självförtroendet tillbaka och en känsla av ”jag kan”. Samtidigt har det visat sig 

vara en stor sorg för många, då de har svårt att identifiera sig med att vara en 

grundsärskoleelev. En lösning som flera av våra informanter anser fungerar bra är att de 

elever som går i grundsärskolan och befinner sig i gråzonen har möjlighet att gå till en liten 

grupp i grundskolan för att utmanas och ha möjlighet att ha lektioner med elever från 

grundskolan. Samtidigt framgår det av våra informanter att det bara finns en sådan grupp på 

ena högstadiet och att de sett att dessa grupper avvecklas på grund av resursbrist.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ambivalensen kvarstår kring vad som kan anses det bästa för 

den så kallade gråzonseleven, om det är bäst att gå kvar i grundskolan eller att bli placerad i 

grundsärskolan.  

6.2 Studien i relation till tidigare forskning och teori  
Vi kan se att mycket av den tidigare forskningen visat på olika resultat. Det har funnits 

forskning där det inte använts kontrollgrupper eller där forskningen av andra anledningar inte 

kan anses vara tillförlitlig. En anledning till att det kan se olika ut är att det inte finns tydliga 

styrdokument att förhålla sig till. Många av våra informanter nämner just att det inte finns 

någon styrning uppifrån och att det därför är svårt att få till ett bra samarbete mellan 

grundsärskola och grundskola. De beskriver det som att det är upp till dem själva att 

samarbeta på det sätt som de för stunden tycker sig behöva. Informanterna beskriver att 

personal i grundskolan är positiva till inkludering av elever från grundsärskolan, men att de 

varken har tiden eller kunskapen för att göra det på ett tillfredsställande sätt.  
 

I övrigt har ändå mycket av den tidigare forskningen stämt överens med bilden som våra 

informanter gett. Det är betydligt svårare att få till en bra inkludering för den enskilde eleven i 

stor klass och det blir betydligt enklare i ett mindre sammanhang, i form av en liten grupp. 

Våra informanter beskriver dock att de små grupperna inom grundskolan är på väg att tas 

bort. På en av skolorna hade det funnits en sådan tidigare, som personalen uppfattat som 

värdefull för eleverna. Den finns dock inte längre. Anledningen tros enligt informanterna vara 

att det inte är ekonomiskt hållbart. Vi ser att det i förlängningen kan leda till att eleverna som 

befinner sig i gråzonen mellan grundsärskola och grundskola och är placerade i 

grundsärskolan inte har några arenor där de kan utmanas och knyta sociala kontakter med 
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elever från grundskolan. Eftersom elever i gråzonen enligt tidigare forskning har högre 

sannolikhet att hamna i kriminellt beteende, ser vi det som problematiskt.  
 

De teoretiska perspektiv vi utgått ifrån i studien är Goffmans stigmateori och Beckers teori 

om stämpling. Enligt vår studie påverkas eleverna olika av att kategoriseras som en 

grundsärskoleelev. Som vi tidigare nämnt skiljer det sig mellan de eleverna med hög 

intellektuell funktionsnedsättning och de med mild, och även i kombination med andra 

diagnoser. Informanternas uppfattning är att de eleverna med stora omsorgsbehov känner sig 

hemma och är trygga i grundsärskolan. Det vi kunnat se i vår studie är att de elever som i 

större utsträckning upplever sig själva som avvikare i grundsärskolan är gråzonseleverna. Där 

är flera av informanternas uppfattning att det är de eleverna som har svårast att identifiera sig 

med eleverna i grundsärskolan och med att vara placerad i grundsärskolan. Det är särskilt 

svårt för de som bytt skolform sent. Det kan bero på att det finns många elever med ett stort 

omsorgsbehov i grundsärskolan och att grundskolans elever definierar skolformen utifrån de 

eleverna som har stark intellektuell funktionsnedsättning.  
 

En anledning till att eleverna i gråzonen kan tycka att det är jobbigt att placeras i 

grundsärskolan kan vara stigmatiseringen de upplever av att identifieras som just en 

särskoleelev. Skolformen är tydligt avskild från grundskolan och många av eleverna där har 

stora behov av stöd. Det gör att de högfungerande elever kan känna att de inte passar in. De 

kan till och med själva ha stämplat eleverna i grundsärskolan som avvikare och känner att de 

inte vill tillhöra den gruppen. Då elever i grundskolan ofta saknar kunskap om elever i 

grundsärskolan är det lätt att stämpla de som går där som avvikare. Det flesta elever i 

grundsärskolan verkar enligt våra informanter vara ovetande om det, eller inte bry sig om det. 

De elever som då tidigare har gått i grundskolan och är medveten om den stämplingen kan då 

känna olust inför att själv hamna i den kategorin. En återkommande lösning som tagits upp av 

informanterna med en liten grupp i grundskolan dit högpresterande elever i grundsärskolan 

kan gå till för att få undervisning tror vi kan vara ett bra exempel på hur stigmatiseringen 

kring grundsärskolan minskar. Om fler elever träffar de elever som ligger i gråzonen skulle en 

större förståelse kunna skapas. Det kan även vara omvänt. Elever som inte känt att de passar 

in i grundskolan då de inte har haft den kognitiva förmågan att klara av uppgifter och socialt 

samspel kan till slut hitta sin plats i grundsärskolan. De kan ju till och med ha definierat sig 

som avvikare under hela sin skolgång och det kan ha varit stigmatiserande. När de då börjar i 

grundsärskolan och får vara sig själva och upptäcker att de faktiskt klarar av undervisningen 
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och det sociala samspelet skulle det kunna vara en anledning till att de mår bättre och stigmat 

släpper. Det finns enligt våra informanter flera exempel på elever som mår bättre då de 

placerats där.  
 

De flesta av våra informanter menar på att grundsärskolans elever och speciellt de med större 

behov hamnar i skymundan, då de inte syns i samhället. De menar att alla i samhället behöver 

lära känna deras elever och lära sig att vi är olika. Det är många som inte har kunskap om 

grundsärskolan, vilket informanterna vittnar om. De beskriver att flera av grundskolans lärare 

inte har kunskap om grundsärskolans elever eller skolform. Grundsärskolans elever kan 

definieras som avvikare av andra sociala grupper, och grundsärskolan skapar och 

upprätthåller andra normer och regler än vad som gäller i grundskolan. Det gör att många av 

de gråzonselever som placeras i grundsärskolan hamnar i en identitetskris när de inser att de 

inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan och att de har rätt till undervisning i 

grundsärskolan. Många av våra informanter uttrycker att de flesta som byter från grundskolan 

kommer in bra i grundsärskolan och att de flesta verkar trivas och känna tillhörighet i 

gruppen. Det är något som informanterna beskriver att de jobbar mycket med. De vittnar om 

att många av de elever som byter kommer till grundsärskolan med dåligt självförtroende och 

att det kan vara så att de eleverna har känt sig som avvikare även i grundskolan då de har haft 

svårt att nå upp till kunskapsmålen där.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se i studien att det finns de som stämplar grundsärskoleelever som 

avvikare och att det främst har med okunskap att göra. Det skulle kunna gå att komma ifrån, 

genom att grundskolans lärare och elever lär känna grundsärskolans elever och skapar nya 

uppfattningar om vad grundsärskolan är.  

6.3 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer i denna studie. Vi har intervjuat 

personal som arbetar på skolan för att skapa oss en uppfattning om hur de ser på våra 

frågeställningar. Då intervjuerna varit semistrukturerade har vi kunnat följa upp intressanta 

tankar och gett informanterna möjlighet att utveckla resonemang som vi tycker varit 

intressanta. Ett problem med att genomföra denna studie har varit att den pågående Covid-19 

pandemin. Det har för oss betytt att det har varit svårare att få tag på informanter och att flera 

av intervjuerna har ställts in. Det ledde till att några av de som blivit intervjuade fick ställa 

upp i sista stund, vilket i sin tur innebar att de inte fick så mycket tid att sätta sig in i frågorna 
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som vi skickade med. Eftersom det var många pedagoger som avbokade sina intervjuer 

bestämde vi oss för att utvidga studien till att även innefatta elevassistenterna på skolorna. Det 

kan vara betydelsefullt för studien då de har en närmre kontakt med eleverna på raster och vid 

de tillfällen eleverna inte är på lektioner. Den nära kontakten gör att de kan ha större insikt i 

elevernas upplevelser. Det som kan ses som negativt med att intervjua elevassistenter är att de 

inte har samma utbildning som pedagoger och personer i elevhälsoteamet. Det kan samtidigt 

ses som något positivt då svaren skiljer sig åt och ger en bredare överblick av grundsärskolan.  
 

Vi har försökt så långt det går att ge informanterna den tid de önskat för att läsa igenom frågor 

och förbereda sig. Men de flesta intervjuer sker ju utan att informanterna fått läsa igenom 

frågorna i förväg, och vi anser att alla intervjuer varit värdefulla och gett svar som bidragit till 

vår studie. Då vi har intervjuat personal på olika skolor finns det en risk att informanterna är 

partiska. Det kan vara så att de framhåller sin egen verksamhet baserat på att det själva valt att 

jobba där och är med och utformar undervisningen. Det finns även betänkligheter kring hur de 

upplever deras egna elevers mående och känsla av sammanhang i klassen. Då det är de själva 

som även är de som är ansvariga för barnens inkludering kan det finnas en risk att de ska se 

att det fungerar bättre i just deras skolform och klass, och att det ser sämre ut i grundskolan.  

 

Då vi enligt kriterierna för denna uppsats inte har tillåtelse att intervjua eleverna själva 

betyder det att vi inte får informationen från eleverna direkt, och hur de själva beskriver sin 

situation. Det skulle ha varit betydelsefullt att höra barnens egna upplevelser kring deras 

inkludering och känsla av sammanhang i skolan. Det är dock ändå intressant att ta reda på hur 

personalen i skolan ser på det. Då många tidigare studier också fokuserat på skolpersonalens 

bild går det att jämföra med dessa. Det är även personalen som är de som näst efter eleverna 

själva har störst inblick i hur det ser ut i skolan. Då informanterna ger en någorlunda 

samstämmig bild av läget ger det trovärdighet till deras berättelser. Det hade varit mest 

intressant att kunna intervjua både barn och personal för att eventuellt upptäcka skillnader i 

deras åsikter.  
 

Vi har i vår studie en hermeneutisk ansats för att försöka förstå vad personalen har för 

uppfattningar, snarare än att försöka förklara varför de har de uppfattningarna. Vi har sedan 

tolkat materialet vi samlat in och dragit slutsatser av det. Det insamlade materialet 

bearbetades genom att först kodas och sedan tematiseras. De teman vi fick fram upplever vi 

vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Samtidigt kan det vara viktigt att lyfta 
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att det finns utrymme för andra tolkningar och tematiseringar av materialet, som hade kunnat 

lett till en annan typ av analys. Sammanfattningsvis upplever vi att vårt val av metod har varit 

relevant för studien och ett bra sätt att samla in och bearbeta materialet på. 

6.4 Implikationer för framtida forskning och praktik 
Vår studie har visat att flera av våra informanter beskrivit att grundskolan har hög 

arbetsbelastning och stora klasser. De beskriver också att det saknas kunskap om elever med 

särskilda behov och tid till att anpassa undervisningen efter eleverna i grundskolan. Flera av 

informanternas upplevelser är att med rätt anpassningar skulle flera av grundsärskolans elever 

ha möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan. Några av informanterna 

beskriver att de elever som gått i grundskolan innan de kommer till grundsärskolan har ett 

långt misslyckande bakom sig och att de har dåligt självförtroende. Några elever har dessutom 

knappt gått till grundskolan av olika anledningar, vilket skapar ett problem med hemmasittare, 

något en informant nämnt kring en elev som bytte från grundskolan till grundsärskolan. En 

annan informant vittnade även om att det finns elever som inte skulle gå till grundsärskolan 

om de blev placerade där och att de istället skulle vara ute och dra runt i samhället.  
 

Samtliga informanter svarade nej på frågan om skolan är en skola för alla, vilket är 

anmärkningsvärt. Det kan stå för att dessa gråzonselever har svårt att finna sin plats i 

skolmiljön. Begreppet “en skola för alla” kan i sig vara ett oerhört högt satt mål, absolut en 

rimlig målbild, men ytterst svår att uppnå. Då en del elever hamnar precis på gränsen mellan 

grundskolan och grundsärskolan är det svårt att hitta sammanhang som passar dem. Begreppet 

rimmar illa med att skära ner på de små grupper som enligt informanterna fanns i större 

utsträckning tidigare. Den lösning som är tänkt att användas istället för små grupper, med fler 

resurser i grundskolan för att klara av att möta elever med inlärningssvårigheter, verkar enligt 

informanterna inte vara tillräcklig. Vår uppfattning är att begreppet en skola för alla står för 

att man som det står i skollagen, ska anpassa undervisningen efter den enskilda individen, 

något vi upplever inte genomförs i den utsträckning som behövs.  

  

Enligt resultatet i vår studie kan vi se att grundsärskolan fyller en viktig funktion för många 

elever och att skolformen anpassar undervisningen efter individens behov i den mån det går. 

Av det material vi fått ta del av tolkar vi att det finns utrymme för utveckling inom den 

vanliga grundskolan. Det vi kan se är att det behöver finnas större möjligheter att anpassa 

undervisningen efter eleverna i grundskolan och att det skulle kunna förhindra elevers 
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upplevelse av misslyckande och dåligt självförtroende. Genom att anpassa undervisningen 

efter individen skulle man kanske även kunna minska andelen hemmasittare i grundskolan. En 

lösning som flera av informanterna beskriver som värdefull är den lilla gruppen. Där kan 

elever i grundsärskolan som behöver utmanas gå tillsammans med elever från grundskolan 

som behöver extra stöd. Den lilla gruppen ska då enligt informanterna inte vara en grupp som 

eleven alltid tillhör, utan en grupp dit eleven kan gå i vissa ämnen om den behöver det som 

ges där. Som det ser ut nu är dessa små grupper snarare på väg att tas bort i större utsträckning 

än att utvecklas. Den tidigare forskningen har i stort undersökt gråzonseleverna i antingen i 

stor klass i grundskolan eller i den lite mindre klassen i grundsärskolan. Vi anser att det 

behövs mer forskning om hur de små grupperna kan utvecklas för att fungera som en brygga 

mellan de två skolformerna.  
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BILAGA 1 - INFORMATIONSBREV 
Hej!  
Vi heter Daniel och Johanna och vi går sjätte terminen på socionomprogrammet i Uppsala. Vi 
håller just nu på att skriva vårt examensarbete. Som är en kvalitativ studie om inkludering av 
elever i grundsärskolan. Syftet med studien är att undersöka hur inkluderingsprocessen i 
skolan ser ut kring elever med intellektuell funktionsnedsättning och vilka positiva och 
negativa aspekter som kan komma utifrån att beviljas särskola för den enskilda individen.  
  
Att delta i studien är frivilligt vilket innebär att du när som helst under intervjun kan välja att 
avbryta. Du kan också välja att dra tillbaka din medverkan efter intervjun. Intervjun är 
semistrukturerad vilket innebär att intervjun utgår från en förutbestämd intervjuguide men att 
det också finns utrymme för följdfrågor under intervjuns gång. Du som deltagare kommer få 
möjligheter att läsa igenom intervjuguiden innan intervjun. Intervjun kan ta allt från 30-60 
minuter och den kommer att spelas in. Det är för att vi i lugn och ro kan lyssna igenom 
intervjun efteråt och så att vi får med all information. Efteråt kommer vi transkribera och 
analysera materialet och använda det i vår uppsats. Ingen obehörig kommer ha tillgång till 
materialet och du som intervjuperson kommer avidentifieras i studien, vilket innebär att 
namn, arbetsplats eller andra uppgifter som kan härledas till intervjupersonen kommer ändras. 
Efter studien är klar kommer allt material efter intervjun att förstöras.  
  
Tack på förhand!  
  
Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss eller vår handledare.  
  
Daniel Kalin 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
Mail: daniel.kalin.1199@student.uu.se 
  
Johanna Allard 
Telefon: XXX-XXX XX XX 
Mail: johanna.allard.0069@student.uu.se 
  
Handledare 
Hedvig Ekerwald 
hedvig.ekerwald@soc.uu.se  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE 
Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 
• Hur många år har du arbetat som lärare eller inom skolan? Hur många år har du 

arbetat på den här skolan?  
• Vad motiverade dig att börja arbeta i en grundsärskola? 
• Blev det som du hade tänkt dig? 
• Har du erfarenhet från arbete i andra särskolor/klasser? 
• Vilka åldrar arbetar du med idag? 
• Beskriv dina arbetsuppgifter? 
• Beskriv vad/om du har fått någon fortbildning eller annan handledning för att ta 

emot en elev från särskolan? 
 
Inkludering 

• Vad innebär inkludering i skolan för dig? 
• Vilken erfarenhet har du av en inkluderande skola? Ge exempel. 
• Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med en inkluderande skola? 
• Är den fysiska miljön på din skola anpassad för en skola för alla? 
• Vilka hinder- och möjligheter ser du med inkludering av elever? 
• Vilka hinder- och möjligheter ser du med inkludering mellan särskola och grundskola? 

 
Inkluderings arbete med grundskolan 

• Hur arbetar ni med inkludering mellan grundskola och grundsärskola? (Både fysisk 
miljö och praktiskt, exempelvis gemensam lunch, gemensamma utflykter, 
idrottsdagar, studiebesök) 

• Hur samverkar ni i grundskolan och särskolan för inkludering? 
• Vilka samarbeten existerar mellan lärare/personal i grundsärskolan och lärarna i 

grundskolan inom samma skola? (Exempelvis gemensamma lärarmöten och 
studiedagar) 

• Anser du att elever och personal i övriga grundskolan inkluderar särskolans elever? 
• Hur upplever du att eleverna i grundsärskolan påverkas av att dela lokaler med 

grundskolan?  
• Hur ser relationerna mellan elever från grundsärskolan och grundskolan ut på raster 

och andra schemabrytande aktiviteter? 
• Hur stödjer ni eleverna i särskolans möjligheter till socialt samspel och 

kamratrelationer med elever i grundskolan? 
 
Kunskap/utbildning  

• Vilka resurser anser du behövs på skolan, när det gäller arbetet för att inkludering ska 
bli möjligt? 

• Anser du att du har tillräckligt mycket kunskap om inkludering och hur du ska arbeta 
för det?  

• Vad anser du att läraren behöver för kompetens i arbetet med inkludering?  
 
Elever som är på gränsen mellan grundsärskola och grundskola 

• Vad är din uppfattning om elever i grundsärskolan som befinner sig i gråzonen? 
• Vad är din uppfattning av hur elever som ligger på gränsen mellan särskolan och 

grundskolan påverkas av att gå i särskola? Både socialt och utbildningsmässigt.  
• Har du haft några elever som bytt från grundskola till grundsärskola? Hur upplever du 

att eleven hanterar allt som bytet innebär? 
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• Hur tänker du att möjligheterna för vidare utbildning samt framtida arbete ser ut för 
elever i grundsärskola? 

• Har du funderat kring om dessa möjligheter skulle förbättras genom skolgång i 
grundskoleklass? 

 
Avslutningsvis 

• Vad är din allmänna uppfattning kring särskolan? (Är det att föredra specifika 
särskoleklasser eller bör elever från särskolan placeras i grundskoleklasser i så stor 
utsträckning som möjligt? Motivera dina ställningstaganden). 

• Hur ser du på möjligheter för elever från grundsärskola att få utbildning tillsammans 
med elever i grundskola? 

• Tycker du att skolan som den ser ut idag i sin helhet är “en skola för alla”?  
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BILAGA 3 – SAMTYCKESBLANKETT 

INFORMANTERNAS FÖRSÄKRAN OM SAMTYCKE 

• Jag har förstått syftet med studien och är medveten om vad min medverkan i studien 
innebär. 

 
• Jag kan självständigt bestämma över min deltagande vilket också innebär att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan motivering. 
 

 
• Jag ger mitt samtycke till att studenterna, och inga andra personer, endast får använda 

materialet till uppsatsen. 
 
 
Ort:.................................................................................... 
 
 
Datum:.............................................................................. 
 
 
Underskrift:....................................................................................................... 
 
 
Namnförtydligande: 

 

 

 


