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Abstract 
Det finns få studier om grundsärskolans elever som är integrerade i grundskolan. Aktuell 
forskning samt statliga granskningar och utredningar visar att grundskolans lärare saknar 
grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och om grundsärskolans 
styrdokument och bedömningsstöd. Specialpedagogers uppfattningar är att lärare är i behov 
av mer hjälp, stöd och resurser för att kunna undervisa elever med IF i grundskolan. Lärare 
har behov av specialpedagogens stöd i arbetet med integrerade elever. Studiens övergripande 
syfte är att undersöka nio specialpedagogers upplevelser av arbetet med integrerade elever i 
grundskolan. Studiens teoretiska utgångspunkter grundar sig på fenomenologi samt tre per-
spektiv inom specialpedagogik. Studien är en kvalitativ intervjustudie där kärnan i teori och 
metod är fenomenologi där forskaren studerar specialpedagogernas erfarenheter och upplevel-
ser. I studien genomförs halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med nio specialpedagoger som 
har erfarenhet av integrerade elever. Följande forskningsfrågor har använts i studien:  
Hur upplever specialpedagogerna förutsättningarna och organisationen i arbetet med integre-
rade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna möjligheter och utmaningar med planering och genomfö-
rande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna handledningen till pedagogisk personal som arbetar med in-
tegrerade elever i grundskolan? 
Resultatet visar att specialpedagogerna upplever att det finns en stödjande funktion centralt i 
respektive kommun samt stödjande ledning lokalt på respektive skola. Specialpedagogerna 
och rektor samverkar och är kreativa med de resurser som finns tillgängliga. Dessutom före-
kommer det samtalsarenor inom verksamheten där handledning genomförs. Vidare beskriver 
specialpedagogerna behovet av att skolledning skapar tid och förutsättningar för pedagogisk 
personal till handledning och kompetensutveckling. Specialpedagogerna upplever även vikten 
av att lyssna både på den integrerade elevens behov och den pedagogiska personalens behov. 
Slutsatsen i resultatdiskussionen blir att elevhälsan och pedagogisk personal samverkar för att 
kunna möta elevens mående och behov samt för att kunna erbjuda en tillgänglig lärmiljö. 
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1 Inledning 
 
Denna studie handlar om nio specialpedagogers upplevelser av skolornas arbete med grund-
särskolans elever som är integrerade i grundskolan. I Sverige är skolväsendet som omfattar 
skolplikten uppdelad mellan grundskola och en grundsärskola. Lärare som arbetar i grund-
skola arbetar efter grundskolans läroplan och kursplan (Läroplan för grundskolan, förskole-
klassen och fritidshemmet [Lgr 11], 2019). Lärare som arbetar i grundsärskola arbetar efter 
grundsärskolans läroplan och kursplan (Läroplan för grundsärskolan [Lgr 11], 2018). I Skol-
lagen (SFS 2010:800) 7 kap. 5 § står det: ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundsko-
lans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan”. I 
lagtexten används ordet utvecklingsstörning medan i medicinska (1177 Vårdguiden, u.å.) och 
pedagogiska sammanhang (Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.) används orden intel-
lektuell funktionsnedsättning (IF). Intellektuell funktionsnedsättning innebär nedsatt intellek-
tuell förmåga och samtidigt nedsatt adaptiv förmåga. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(u.å.) menar att utvecklingsstörning och intellektuell funktionsnedsättning (IF) är olika be-
nämningar på samma funktionsnedsättning. 
 
Elever med IF kan fullgöra sin skolgång på särskola eller integrerade, helt eller delvis, i ordi-
narie klass på grundskola. Elever med IF vars skolgång sker integrerat i grundskola benämns 
härmed som ”integrerade elever”. Vårdnadshavare kan önska att deras barn ska vara en inte-
grerad elev i grundskolan men har ingen rätt att kräva det av skolan. Enligt elevstatistik från 
Skolverket (u.å.a.) framgår det hur många elever som är integrerade i grundskolan. I Sverige 
var 12 % av grundsärskolans totala 13450 elever integrerade i grundskolan under läsåret 
20/21. Skollagen (SFS 2010:800) ger kommunerna flexibla möjligheter att utforma rutiner 
och strategier anpassade till unika förutsättningar. Det finns därmed skillnader mellan Sveri-
ges kommuner avseende hur undervisning anordnas för integrerade elever. Detta ställer sär-
skilda krav på huvudman, rektor och lärare. Skolinspektionen (2016) valde att granska detta 
område eftersom det fanns en risk att integrerade elever inte får den undervisning de har rätt 
till. Forskning om denna elevgrupp, integrerade elever finns endast i ringa mängd. Skolin-
spektionens granskning visade att lärare är ovana att undervisa integrerade elever. En konse-
kvens är att lärare som undervisar integrerade elever har två läroplaner att följa. Detta är en 
stor utmaning för lärare att förhålla sig till. Dessutom befinner sig integrerad elev i ett klass-
rum där två skolformer ska kombineras. Undervisningen kan bli för svår för eleven och det 
kan leda till att eleven blir stressad. Det framkom bl.a. i flera fall att undervisningen planera-
des och genomfördes utan hänsynstagande till rätt kursplan. Senare vid bedömningstillfället 
togs det däremot hänsyn till vilken kursplan som var aktuell för eleven. Eleven fick inte förut-
sättningar att arbeta med de förmågor och det innehåll som angavs i grundsärskolans kurs-
plan. I Skolverkets (2014) stödmaterial som handlar om integrerade elever betonas vikten av 
att eleven ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt delaktig i klassens gemenskap. Det ställer 
krav på rektor, lärare och övrig personal på skolan. Huvudman och rektor har ansvar för att se 
till att personalen får den kompetens som krävs. Det kräver en genomtänkt arbetsprocess för 
lärare. En elev som är integrerad ska vara en del av den ordinarie undervisningen och inte 
endast vara placerad i samma klassrum. 
 
Andersson (2020) framhöll att lärare i grundskolan saknar specialpedagogisk kunskap. Enligt 
Statens offentliga utredning (2021:11) bör det erbjudas kompetensutveckling i större omfatt-
ning för lärare i grundskolan. Kompetensutveckling som handlar om grundsärskolans styrdo-
kument och bedömningsstöd. Dessutom ska grundskolans lärare få möjligheter att träffa andra 
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lärare som undervisar integrerade elever och ha ett kollegialt utbyte. Idag har Specialpedago-
giska skolmyndigheten (SPSM, 2022) ett utbildningspaket som riktar sig till lärare och övrig 
personal i grundskolan som arbetar med elever med IF. Detta utbildningspaket har funnits se-
dan 2021 och det planeras fortsätta. Enligt Statens offentliga utredning (2021:11) behövs yt-
terligare kompetenshöjning och framgent ska Skolverket och SPSM utveckla moduler tillsam-
mans med fokus på ämnena svenska och matematik för lärare som undervisar enligt grund-
särskolans kursplaner. 
 
Göransson m.fl. (2016) menar att svensk grundskola för elever med IF har varit kritiserad för 
att det varit för stort fokus på omsorg om eleven på bekostnad av kunskapsrelaterade utma-
ningar. Al Khatib och Al Khatib (2008) observerade att lärare saknar specialpedagogisk kun-
skap, de var inte utbildade för att undervisa elever med IF (s. 111). Lärare har också en nega-
tiv inställning till elever med IF. Studiens resultat visar bl.a. att lärare har behov av handled-
ning av specialpedagog för att kunna arbeta med flera läroplaner och för att kunna stödja ele-
ver med IF. Specialpedagoger kan arbeta på grundskolor där lärare undervisar elever med IF, 
integrerade elever. Det är därför intressant att studera vilka erfarenheter och upplevelser som 
specialpedagoger har i arbetet med grundsärskolans elever i grundskolan. Den här studien kan 
undersöka detta för att bidra med ny kunskap i området som kan leda till att specialpedagoger 
kan genomföra och lyckas bättre med de specialpedagogiska insatser som ska utföras på sko-
lorna. Molfjord (2018) menar att det är betydelsefullt att specialpedagoger, som yrkesgrupp, 
bör ha kunskap om grundsärskolans läroplan och kursplan för att gynna integrerade elever 
med IF. Skolinspektionen(2016) redovisade att specialpedagoger bl.a. uttryckte att det saknas 
forum på skolorna för att ge lärare stöd i undervisningen av integrerade elever. Kotte (2017) 
konstaterade att tillgången till specialpedagogisk handledning är nödvändig för inkluderade 
elever. Detta väcker frågor kring hur samarbetet ser ut mellan lärare och specialpedagog. Det 
finns ett behov att skildra vilka förutsättningar som finns och vilket stödbehov pedagogisk 
personal har i arbetet med integrerade elever. Vilka möjligheter och utmaningar finns vid pla-
nering och genomförande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan. Andersson 
(2020) menar att det är en utmaning för lärare att hantera dubbla läroplaner i samma klassrum. 
Studien kan utforska vad specialpedagog upplever för utmaningar i det arbetet. Den här stu-
dien kan med ord beskriva hur specialpedagoger upplever handledning med pedagogisk per-
sonal som arbetar med integrerade elever i grundskolan. Specialpedagoger kan också berätta 
vad handledning kan handla om. Andersson (2020) kom fram till att det saknas kunskap i 
detta område och menar att framtida forskning borde ägnas åt att intervjua speciallärare och 
specialpedagoger som stöttar lärare i deras planeringsarbete för integrerade elever samt stu-
dera vilka förutsättningar skolor och lärare har. Forskaren ser ett behov och har ett intresse av 
att undersöka arbetet med integrerade elever i grundskolan.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 
Med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 7 kap. 9 § kallas en elev i grundsärskolan som får sin 
utbildning i grundskolan för integrerad elev. Styrdokument har påvisat att integrerade elever 
inte får den undervisning de har rätt till. Dessutom visar tidigare forskning vikten av att lärare 
får handledning av specialpedagog i arbetet med integrerade elever. Det saknas forskning som 
beskriver specialpedagogers upplevelser av arbetet med integrerade elever i grundskolan (An-
dersson, 2020). Studiens kunskapsbidrag kan leda till att grundskolans specialpedagoger är 
väl förberedda inför de specialpedagogiska insatser som ska utföras på en grundskola för inte-
grerade elever. Studien hoppas bidra med ny kunskap med fokus på tre specifika områden. 
Det första området handlar om vilka förutsättningar som finns och hur organisationen utfor-
mas för integrerade elever i grundskolan. Det andra området fångar möjligheter och utma-
ningar med planering och genomförande av undervisningen. Det tredje området ringar in sam-
arbetet mellan specialpedagog och pedagogisk personal som kan ske på olika samtalsarenor 
men i synnerhet vid handledning och vad den kan handla om.  
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka nio specialpedagogers upplevelser av arbetet 
med integrerade elever i grundskolan. Följande forskningsfrågor preciserar syftet:  
 
Hur upplever specialpedagogerna förutsättningarna och organisationen i arbetet med integre-
rade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna möjligheter och utmaningar med planering och genomfö-
rande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna handledningen till pedagogisk personal som arbetar med in-
tegrerade elever i grundskolan? 
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3 Bakgrund 
Nedan beskrivs begrepp för studien som används i tidigare forskning, resultat och diskussion. 
Därefter följer en tillbakablick kring hur Sveriges grundskola och grundsärskola organiserats 
historiskt. Slutligen visas de styrdokument som skola och lärare är ålagda att följa samt vad 
myndigheter och offentlig utredning har redovisat. 
 

3.1 Begreppsförklaring 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 2 kap § 25 ska det finnas elevhälsa för elever i bl.a. försko-
leklassen, grundskolan och grundsärskolan. Skolhuvudmannen har ansvar för tillgången till 
elevhälsans kompetenser. Elevhälsa ska bestå av medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter utgår från skollagen. 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) har tillsammans tagit fram en vägledning som vänder 
sig till personal inom elevhälsa, rektor, verksamheter inom elevhälsa samt vårdgivare, skolhu-
vudmän och beslutsfattare. Vägledningen beskriver elevhälsans insatser. Elevhälsans uppdrag 
är bl.a. ”främja elevers lärande, utveckling och hälsa, förebygga ohälsa och inlärningssvårig-
heter och bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa” (s. 30). Elev-
hälsan ses som en resurs i för skolors hälsofrämjande arbete. ”Elevhälsan behöver samverka 
med den pedagogiska personalen för att utveckla skolors arbets- och lärandemiljöer” (s. 28). I 
en lagrådsremiss lämnade regeringen förslag till ändringar i skollagen (SFS 2010:800) för att 
stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lagråds-
remiss, 2022 17 februari). ”Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolen-
hetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal” (s. 99). 
 
Specialpedagogiska insatser inom elevhälsan har specialpedagog, speciallärare eller personal 
med specialpedagogisk kompentens. Socialstyrelsen och Skolverket (2016) redovisar arbets-
uppgifter som ingår i dessa specialpedagogiska insatser som t.ex. ”ge handledning och kon-
sultation till pedagogisk personal” (s. 33). 
 
Handledning och konsultation av pedagogisk personal genomförs av t.ex. specialpedagog. 
Gjems (1997) definierar handledning som en speciell inlärningsform där deltagare använder 
både intellekt och känslor. Deltagare kan vara pedagogisk personal på skolan. Handledning 
upprepas vid flera tillfällen under en period. Handledare träffar samma deltagare och utför 
handledning. Åberg (2009) belyser behovet av olika typer av handledning. När specialpeda-
gog genomför handledning eller konsultation av pedagogisk personal sker kompetensutveckl-
ing. Det utvecklar lärares tänkande och handlande. Handledning sker under en längre tid me-
dan konsultation är en tidsbegränsad insats (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). 
 
Socialstyrelsen (u.å.) definierar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder:  
”Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsför-
måga. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person 
i relation till omgivningen”. 
 
Utvecklingsstörning används i lagtexten medan Intellektuell funktionsnedsättning, IF används 
i manualen DSM-5. Statens offentliga utredning (2021:11) föreslår att begreppet utvecklings-
störning ska ersättas med intellektuell funktionsnedsättning i bl.a. skollagen. Intellektuell 
funktionsnedsättning definieras på följande sätt: ”en utvecklingsavvikelse som har sin begyn-
nelse under utvecklingsperioden och som inkluderar både intellektuella och adaptiva funkt-
ionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska domänerna” (Habilitering & Hälsa 
Region Stockholm, u.å.). 
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Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 7 kap. 9 § definieras Integrerad elev. Det kallas elev i 
grundskolan som får sin utbildning i grundsärskolan eller när en elev i grundsärskolan får sin 
utbildning i grundskolan. Elever med IF vars skolgång sker integrerat i grundskola benämns 
härmed som ”integrerade elever”. 
 
Integrering är ett begrepp som har funnits länge. Enligt Jakobsson och Nilsson (2019) betyder 
integrering en sammansmältning av olika delar till en helhet och är kritiska till hur begreppet 
används. Det är situationer som bör vara integrerade för elever och inte enskilda elever. Ahl-
berg (2013) menar att begreppet integrering inte motsvarar den betydelse av delaktighet och 
gemenskap som Salamancadeklarationen pläderade för. Salamancadeklarationen (Unesco, 
2006) antogs den 10 juni 1994 i Salamanca i Spanien där 95 regeringar och 25 internationella 
organisationer deltog och där deltagare kom överens om att elever i behov av särskilt stöd 
skulle få sin utbildning i ordinarie skolor och att elevernas egenskaper och behov skulle tillva-
ratas. I Salamancadeklarationen används inclusion och inclusive education som betyder inklu-
derande och inkluderande skola. 
 
Inkludering har ersatt ordet integrering i den meningen att skolan ska förändras för att möta 
alla elever. Nilholm (2020) hävdar att begreppet inkludering fick sitt genombrott med hjälp av 
Salamancadeklarationen eftersom riktlinjer kring hur arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd deklarerades. Jakobsson och Nilsson (2019) skriver ”Begreppet inkludering används ofta 
istället för integrering. Det betyder inberäknad eller medräknad, vilket innebär att alla ingår i 
samma helhet från början” (s. 38). Nilholm (2012) menar att inkludering är ett förhållnings-
sätt där den naturliga variationen i en grupp ses som en tillgång och en källa till lärande. I en 
inkluderande skola bör elever vara både socialt delaktiga och delaktiga i själva kunskaps-
tillägnandet (Nilholm & Göransson, 2013). 
 
Tillgänglig lärmiljö är ett uttryck som förekommer bl.a. i Skolinspektionens granskning 
(2016) och på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida (SPSM, u.å.a.). Tillgänglig 
lärmiljö innebär att verksamheten anpassar den pedagogiska, sociala och fysiska miljön för att 
alla barn och elever ska kunna vara delaktiga i en inkluderande skolverksamhet. 
 

3.2 Historisk tillbakablick 
År 1842 infördes allmänna folkskolan i Sverige. Varje församling ”hade skyldighet att er-
bjuda alla barn undervisning” (Florin, 2010, s. 5). Det gällde alla elever men fattiga och svag-
begåvade elever klarade inte av undervisningen och erbjöds en minimikurs med färre ämnen. 
Elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, benämndes som sinnesslöa och idioter och 
inneslöts först hundra år senare i det allmänna utbildningssystemet (Göransson m.fl., 2021).  
 
År 1944 infördes lagen om undervisning för sinnesslöa och efter andra världskriget introduce-
rades enhetsskolan, men den omfattade inte alla elever. Intelligenstest användes för att skilja 
barn med olika förmågor. Elever med utvecklingsstörning ställdes utanför och en del elever 
med utvecklingsstörning fick ingen undervisning alls (Ineland m.fl., 2019). Ny omsorgslag 
och skolform särskola lanserades år 1967 (SFS 1967:940). Den lagen gav människor med ut-
vecklingsstörning rätt till daglig verksamhet och undervisning. 
 
Utbildningsdepartementet ansvarade för grundskolan medan Socialdepartementet ansvarade 
för särskolan. I den nya skollagen år 1985 fanns, för första gången, särskolan med (SFS 
1985:1100). Det innebar att särskolan reglerades av samma lag som grundskolan. Utbild-
ningsdepartementet tog över ansvaret för särskolan, från Socialdepartementet. Men särskolan 
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hade fortfarande landstinget som huvudman. Skollagen medförde att landstinget kunde, ge-
nom avtal, föra över ansvaret från landstinget till kommunerna. På 1990-talet tog kommu-
nerna över ansvaret för särskolan som blev integrerad i den kommunala skolan (Ineland m.fl., 
2019). Ny läroplan, Lpo94, infördes den 1 juli 1995. Lpo94 skulle vara gemensam för samt-
liga skolformer inom det offentliga skolväsendet. En gemensam värdegrund för en likvärdig 
utbildning utvecklades (Skolverket, 2005). 2010 kom en ny skollag med nya läroplaner och 
nya kurs- och timplaner som följd. Den obligatoriska särskolan bytte namn till grundsärskola 
som fick en egen läroplan. Läroplaner hade större kunskapsfokus än tidigare. Snarlika formu-
leringar mellan skolformerna var medvetet för att samverkan mellan skolformerna skulle ut-
vecklas (SOU 2021:11, s. 574). 
 
Sverige är ett relativt unikt med särskild skolform för elever med IF. Andra länder har en ge-
mensam skolform medan undervisningen efter behov genomförs i reguljära eller särskilda 
klasser (Göransson m.fl., 2021). Finland erbjuder specialskolor och specialklasser för elever 
med särskilda utbildningsbehov (Savolainen, 2009). Medan Norge och Storbritannien under-
visar elever i ordinarie skolor men i separata klassrum (Ferguson, 2008). 

 
3.3 Styrdokument 

 
3.3.1 Skollagen och läroplaner 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (SFS 2010:800). Skolplikten börjar i förskoleklass 
och ska fullgöras i grundskolan eller annan skolform som grundsärskola, specialskola eller sa-
meskola. I Skollagen (SFS 2010:800) 7 kap 5 § står det: ”Barn som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grund-
särskolan”. 
 
Enligt Statens offentliga betänkande (SOU 2016:19) föreslog barnrättsutredningen att FN:s 
konvention om barnets rättigheter skulle inkorporeras i svensk lagstiftning. Den 1 januari 
2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter svensk lag. Delar av barnkonventionen har 
skrivits in i skollagen. ”I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn 
ska barnets bästa vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. Barnets in-
ställning skall så långt det är möjligt kartläggas. Barn ska ha möjligheter att fritt uttrycka sina 
åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i för-
hållande till barnets ålder och mognad” (2010:800, 1 kap. 10 §). 
 
Grundskolan har nio årskurser som indelas i lågstadium, mellanstadium och högstadium. Låg-
stadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet av årskurs 7-9. En-
ligt elevstatistik från Skolverket (u.å.b.) gick 1106258 elever i grundskolan läsåret 20/21. 
Utbildningens syfte är att ”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 
elevernas förmåga att tillägna sig dessa” (2010:800, 10 kap. 2 §). Lärare som arbetar i grund-
skola följer grundskolans läroplan och kursplan (Lgr11, 2019). Undervisningen i grundskolan 
omfattar många ämnen. 
 
Grundsärskolan har nio årskurser som indelas i lågstadium, mellanstadium och högstadium. 
Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.  
Enligt elevstatistik från Skolverket (u.å.a.) gick 13450 elever i grundsärskolan läsåret 20/21. 
Utbildningens syfte är att ”Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem 
anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att 
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tillägna sig dessa” (2010:800, 11 kap 2 §). Lärare som arbetar i grundsärskola följer grund-
särskolans läroplan och kursplan (Lgr 11, 2018). Undervisningen i grundsärskolan omfattar 
ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. ”Utbildningen inom ämnes-
områden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i 
ämnen. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner” (2010:800 11 
kap. 5 §). 
 
3.3.2 Skollagen och Allmänna råd 

Lärare i grundskola ska informera rektor om en elev, trots extra anpassningar och särskilt 
stöd, inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav och om det finns skäl att eleven 
tillhör grundsärskolans målgrupp (Skolverket, 2018). Rektor ska informera elevens vårdnads-
havare att en utredning behöver göras och vad den syftar till. Riktlinjer för mottagande i 
grundsärskolan står i skollagen (SFS 2010:800). Fyra utredningar ligger till grund för ett mot-
tagande i grundsärskola, en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Sam-
råd med elevens vårdnadshavare ska äga rum när utredningarna genomförs och när beslut fatt-
tas om eventuellt mottagande i grundsärskola. Vårdnadshavares medgivande är en förutsätt-
ning för mottagande i grundsärskolan (Skolverket, 2018). Enligt elevstatistik från Skolverket 
(u.å.a.) fanns 1614 integrerade elever läsåret 20/21. Det motsvarade 12 % av grundsärskolans 
elever. När beslut är taget och elev är mottagen i grundsärskola kan vårdnadshavare önska att 
deras barn ska vara integrerad elev i en grundskoleklass men det finns ingen rättighet att det 
genomförs (Skolverket, 2018). Rektor ska informera lärare att eleven ska undervisas enligt de 
bestämmelser som gäller den skolform där eleven är mottagen. Timplanen skiljer sig åt mel-
lan grundskola och grundsärskola. Det finns utrymme för rektor att besluta om undantag från 
bestämmelser och eventuellt ändra elevens schema och timplan. Skolverket (2014) skriver att 
”Rektor och lärare behöver därför ha god kunskap om vad som gäller i de olika skolfor-
merna”(s.8). Det är skolhuvudmannens och rektorns ansvar att personalen får den kompetens-
utveckling som behövs. Skolverket (2014) ger exempel på vilken kompetensutveckling som 
kan behövas på alla nivåer inom en organisation t.ex. utveckling av ett inkluderande förhåll-
ningssätt, planering och genomförande av undervisningen. ”Lärare som ska undervisa i klas-
ser där det ingår en integrerad elev behöver dessutom förutsättningar att sätta sig in i och jäm-
föra de olika skolformernas kurs- eller ämnesplaner”(s. 30). Dessutom blir det av extra vikt att 
läraren har en genomtänkt arbetsprocess för planering av undervisning. Integrerad elev ska 
vara en del av ordinarie undervisning och inte bara vara placerad i samma klassrum. 
 

3.4 Myndigheter 
Skolinspektionen är en statlig myndighet som arbetar för att alla barn och elever ska få en lik-
värdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Skolinspektionen (u.å.) granskar skolors ar-
bete och ser till lagar och regler följs. Skolinspektionen (2016) valde att granska detta område 
eftersom det fanns en risk att integrerade elever inte får den undervisning de har rätt till. Skol-
inspektionens granskning visade att lärare är ovana att undervisa integrerade elever. En konse-
kvens är att lärare som undervisar har integrerade elever har två läroplaner att följa. Detta är 
en stor utmaning för lärare att förhålla sig till. Dessutom befinner integrerad elev i ett klass-
rum där två skolformer ska kombineras. Undervisningen kan bli för svår för eleven och det 
kan leda till att eleven blir stressad. Det framkom bl.a. i flera fall att undervisningen planera-
des och genomfördes utan hänsynstagande till rätt kursplan. Senare vid bedömningstillfället 
togs hänsyn till vilken kursplan som var aktuell. En tredjedel av kommunerna samlade inte in 
integrerade elevers kunskapsresultat. Eleven fick inte förutsättningar att arbeta med de för-
mågor och det innehåll som angavs i grundsärskolans kursplan. Skolinspektionen redovisade 
exempel på hur skolors arbete fungerar kring integrerad elev när t.ex. specialpedagog eller 
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speciallärare handleder elev enskilt för att sedan komma väl förberedd till helklassundervis-
ningen och få ut mer av arbetet i klassrummet eller när skolan har en utsedd person, med 
kompetens om grundsärskolans kursplaner, för lärare och elev. Samtidigt skriver Skolinspekt-
ionen att all personal bär ansvaret för integrerade elever. Det var gynnsamt när rektor gav tid 
till informations- och erfarenhetsutbyte gällande integrerade elever, lärare emellan samt emel-
lan lärare och elevhälsopersonal. Lärare ville hellre diskutera den specifika eleven än ta del av 
generella föreläsningar om grundsärskolan. Det förekom även skolor där specialpedagoger 
uppgav att det saknades forum för att ge lärarna stöd i undervisningen av integrerade elever. 
Medan en skola hade t.ex. en dokumenterad handlingsplan för integrerade elever som löpande 
följdes upp av skolans personal. 
 
Skolverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för att styra och stödja den svenska för-
skolan, skolan och vuxenutbildningen. Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en 
utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö (Skolverket, u.å.c.). Skolver-
kets (2016) rapport visar att huvudmän, rektor, specialpedagog och speciallärare anser att det 
finns för få specialpedagoger och speciallärare som arbetar direkt med elever och att lärare 
saknar kompetens om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Regeringen har 
beslutat om insatser för att stärka den specialpedagogiska kompetensen t.ex. genom utbild-
ningar som speciallärarutbildning inom lärarlyftet. Skolverket beskriver att många huvudmän 
strävar efter att kunna erbjuda en inkluderande lärmiljö. Men förutsättningar saknas att er-
bjuda en pedagogisk, social och fysisk miljö för elever med funktionsnedsättning. Det leder 
till att elever riskerar en lägre grad av tillgänglighet än andra elever. 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, u.å.b.) erbjuder stöd och kompetensutveckling i 
Sverige. Det är ett stöd som är kostnadsfritt. SPSM arbetar för att ge alla barn, unga och 
vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och för att nå målen för sin utbildning. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2022) har bl.a. Studiepaketet dubbla läroplaner 
som riktar sig till lärare och övrig personal i grundskolan som arbetar med elever med IF. 
Detta utbildningspaket har funnits sedan 2021 och det planeras fortsätta. Utbildningspaketet 
är framtaget för kollegialt lärande och innebär ca 20 timmars arbetstid per deltagare. 
 

3.5 Statens offentliga utredning 2021:11 
Statens offentliga utredning (2021:11) omfattar elevers möjligheter att nå kunskapskraven. 
Uppdraget var att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna för-
slag för att skapa bättre förutsättningar för elever att nå de kunskapskrav som minst ska nås. 
Lärare saknar tillräcklig kompetens för att utforma adekvata insatser och samarbetet med 
elevhälsan brister. Det saknas en nationell uppföljning av grundsärskolans elevers kunskaps-
resultat och progression. Dessutom har grundsärskolan tillgång till färre nationellt framtagna 
verktyg för bedömning och kunskapsuppföljning än grundskolan. När grundsärskolan får ny 
timplan kommer flexibiliteten öka. Lärare i grundskolan som undervisar integrerade elever 
behöver kunskaper om grundsärskolans styrdokument och bedömningsstöd. Det finns ett be-
hov av att lärare som undervisar integrerade elever får träffa andra kollegor i samma situation 
och utbyta erfarenheter. Det förekommer nätverk i flera kommuner där lärare som undervisar 
integrerade elever träffas. Rektor i grundskolan berättar att lärare saknar kunskapen om att ar-
beta med integrerade elever. Grundläggande kunskap om intellektuell funktionsnedsättning 
behövs. Det finns speciallärare som handleder lärare i arbetet kring planering och genomfö-
rande av lektioner för integrerade elever. Speciallärare kan t.ex. ta fram en mall som ämneslä-
rare kan använda. Utredningen kom fram till många förslag bl.a. att en garanti för tidiga insat-
ser ska införas i grundsärskolan i likhet med den som finns i övriga obligatoriska skolformer. 
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en tematisk forskningsöversikt i arbetet med integrerade elever. Av-
slutningsvis summeras tidigare forskning i ett eget delavsnitt samt beskriver vad studien kan 
bidra med för ny kunskap inom området. 
 

4.1 Integrerade elever 
Andersson (2020) hävdar att det finns lite forskning om integrerade elever och att framtida 
forskning borde ägnas åt att intervjua speciallärare och specialpedagoger som stöttar lärare i 
deras planeringsarbete för integrerade elever samt studera vilka förutsättningar skolor och lä-
rare har. Likaså Dessemontet m.fl. (2012) menade att med hänvisning till en studie i Schweiz 
finns det argument för vidare forskning i arbetet kring inkludering i grundskola och grund-
särskola. Integrerade elever, i åldrarna 7-9 år, gjorde större framsteg i läsning än elever i 
grundsärskolan. Även Tremblay (2013) visar att integrerade elever presterar bättre i läsning 
och skrivning än elever i grundsärskola. Dessutom hävdar Hill (2011) att elever, med och utan 
IF, utvecklar kunskap tillsammans när de får undervisning i en och samma lärmiljö. de Graaf 
m.fl. (2013) menar att det kan finnas förklaringar till integrerade elevers förbättrade skolresul-
tat som t.ex. undervisningens innehåll och elevernas strävan efter att vara som sina jämnåriga. 
Flera studier visar hur framgångsrik samundervisning kan vara för integrerade elever (Magi-
era m.fl., 2006; Brendle, 2017). Magiera m.fl. (2006) menar att samundervisning gynnar ele-
ver med och utan funktionsnedsättning. Samundervisning innebär att lärare och specialpeda-
gog undervisar tillsammans i klassrummet. Brendle (2017) skriver att samundervisning främ-
jar elevers inlärning. I den studien innebar samundervisning att lärare från grundskolan och 
lärare från grundsärskolan undervisade integrerade elever och övriga elever i samma klass-
rum. Det kräver dock en viss träning och utbildning för att det ska fungera optimalt när det 
gäller planering, genomförande och bedömning av elevernas kunskaper. Flatman Watson 
(2009) anser att det saknas förutsättningar att tillfredsställa irländska integrerade elever inom 
ramen för ordinarie undervisning. Det finns en risk att de inte får de anpassningar som behövs 
för en fungerande skolgång och social delaktighet med jämnåriga kamrater. 
 
Gerrbo (2012) framhåller att de integrerade eleverna har den största utmaningen socialt och 
inte kunskapsmässigt. Skolan handlar i första hand om delaktighet och elevens sociala ut-
veckling. Det sociala samspelet mellan lärare och elev respektive elever emellan har bety-
delse. Det bekräftar även Eriksson (2006) i sin studie. Den handlar om elever med olika for-
mer av funktionsnedsättningar och deras upplevelser av delaktighet i skolaktiviteter. Elever 
med funktionsnedsättningar har lägre delaktighet i skolaktiviteter än deras klasskamrater. Del-
aktigheten är mer kopplad till elevens autonomi och samspel med kamrater och lärare än till 
typ av funktionshinder och skolans miljö. Att vara inkluderad och ha många vänner som kan 
ge emotionellt stöd främjar delaktighet medan stöd från lärare eller elevassistent kan bidra till 
en lägre delaktighet. Eriksson menade också att det är av vikt att låta eleven be om hjälp istäl-
let för att direkt ge dem hjälp. Vidare betonar Nilholm och Alm (2010) vikten av att lyssna på 
eleven och hur eleven upplever det sociala samspelet med andra och klassrummet. Nilholm 
och Alm menar att det saknas forskning om elevens upplevelse. Det redovisas emellertid i en 
amerikansk studie. Duff (2013) intervjuade föräldrar och elever med IF och om deras erfaren-
het av att få sin utbildning i grundskola. Resultaten visade att elever var positiva till undervis-
ning med klasskamrater medan de negativa erfarenheter var att elever inte var lika delaktiga i 
undervisningen som klasskamraterna. Integrerade elever hänvisades ofta till små och särskilda 
undervisningsgrupper. 
 



 

15 
 

4.2 Lärares uppfattningar om arbetet med integrerade elever 
Eklund m.fl. (2020) anser att lärare har en central roll i arbetet med elever med inlärningssvå-
righeter inom klassens ramar. Många av lärarna har inte tid att hjälpa dessa elever. Valeo 
(2008) framhåller också tidsaspekten som en utmaning i arbetet med integrerade elever. Lä-
rare hinner inte med dessa elever i den utsträckning som krävs. När läraren ägnar sig åt inte-
grerade elever går det ut över de andra eleverna i klassen. Likaså hävdar Westwood och Gra-
ham (2003) att elever med IF är en utmaning för läraren. Tiden saknas att hjälpa integrerad 
elev. Andersson (2020) belyser lärare i grundsärskolan respektive lärare i grundskolans upp-
fattningar om elevers undervisningssituation. Lärare i grundsärskolan har en kursplan som 
stöd i arbetet medan lärare i grundskolan kan ha två olika kursplaner att förhålla sig till och 
som kräver att de kan bedöma elevernas kunskapsutveckling utifrån olika kunskapskrav. Lä-
rarna i grundskolan fann det som en utmaning att hantera två stycken läroplaner. Skola och 
lärare hade olika förutsättningar. Det framkom därmed att lärare gjorde olika vid planering 
och genomförande av undervisningen. Lärare i grundsärskolan planerade fler individuella ak-
tiviteter för eleven medan lärare i grundskolan planerade undervisningen för alla med ett ge-
mensamt tema. Det bidrog till ett gemensamt lärande. Lärare i grundskolan differentierade 
undervisningen. Både lärare i grundsärskolan och i grundskolan såg en utmaning i att möta 
klassens behov och alla elevers behov och betonade vikten av att anpassa uppgifterna till ele-
ven. Det tog tid att anpassa dessa uppgifter. Lärare i grundsärskolan gjorde ofta eget material 
medan lärare i grundskolan menade att det egna materialet skulle riskera att eleven pekades ut 
i klassen om detta användes. Lärare i grundsärskolan och grundskolan ansåg att eleven behö-
ver gott om tid att lära sig saker. Den höga undervisningstakten samt ambitionen att koppla 
undervisningens innehåll med elevens vardagliga erfarenhet var en utmaning. Lärare i både 
grundsärskola och grundskola såg ett behov av att ge eleven stöd i det sociala samspelet med 
andra barn, vikten av att eleven skaffar och behåller vänner, över tid, i samma ålder. 
 
Klang m.fl. (2020) hävdar att grundskolans lärare som undervisar integrerad elev har högre 
förväntningar på elevens prestationer än vad lärare i grundsärskolan har. Studien visar att lä-
rare i grundsärskolan har ett högre fokus på elevens sociala delaktighet. Dessutom har lärare i 
grundsärskolan mer specialpedagogisk kunskap vilket gynnar elever med IF. Klang m.fl. kon-
staterar att det finns ett behov av att utforska hur lärare arbetar i grundsärskolan med att stötta 
elevers sociala delaktighet för att den kunskapen ska kunna användas i grundskolan i en fram-
tid. Göransson m.fl. (2020) tangerar också behovet av att utveckla en samverkan mellan skol-
formerna grundsärskola och grundskola och mellan dessa lärare. Lärare som arbetade i grund-
särskola ansåg att undervisningen i grundskola och gymnasiet borde vara mer lik grund-
särskola och gymnasiesärskola. Det skulle gynna integrerade elever. Trots det fanns en be-
gränsad vilja bland grundsärskolans lärare att samarbeta med kollegor från grundskola och 
gymnasiet. Lärare i grundsärskola ansåg att den skolformen och skolan behövs för elever med 
IF. 
 
Flera studier visar att lärare är positiva till integrerade elever (Westwood & Graham, 2003; 
Idol, 2006; Čagran & Schmidt, 2011; Kotte, 2017). Westwood och Graham (2003) studie ge-
nomfördes i Australien. Elever med funktionsnedsättning bidrog till ett positivt klimat i klas-
sen. När klassen tilldelades mer resurser gynnade det elever med funktionsnedsättning men 
även andra elever. Därtill med varierad undervisning, metoder och anpassningar bidrog det till 
inkludering. 
 
Många lärare saknar specialpedagogisk kunskap och är inte utbildade för att undervisa elever 
med IF (Al Khatib & Al Khatib, 2008; Adewumi & Mosito, 2019). Det finns ett samband 
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mellan lärares inställning till integrerade elever och lärares specialpedagogiska kompetens i 
området. Avramadis och Norwich (2002) hävdar att lärare med utbildning och erfarenhet av 
inkluderande undervisning har en mer positiv inställning till frågan än lärare med begränsad 
utbildning och mindre erfarenhet. Lärares kompetens inom specialpedagogik har betydelse i 
arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. Likaledes fann Čagran och Schmidt (2011) 
ett samband mellan lärares inställning och kompetens. Lärare med utbildning var mer positiva 
till elever med särskilda behov än lärare som saknade utbildning. Lärare var mest positiva till 
elever med fysiska funktionshinder och mest negativa till elever med beteendeproblematik. 
Lärare betonade att det ställdes högre krav på att anpassa undervisningen för elever med IF. 
Det finns många utmaningar i arbetet med integrerade elever. 
 
Många studier visar lärares behov av stöd av specialpedagog i arbetet med integrerade elever 
(Valeo, 2008; Al Khatib & Al Khatib, 2008; Florian & Black-Hawkins, 2011; Gerrbo, 2012; 
Kotte, 2017; Andersson, 2020). Eklund m.fl. (2020) analys var att lärare kände stöd i arbetet 
med integrerade elever från lärarkollegor men framför allt av specialpedagog. Ett samarbete 
mellan lärare och specialpedagog var något som fungerade och uppskattades. Valeo (2008) 
berättar att lärare vill ha mer samarbete med specialpedagog medan rektor förväntade sig att 
det ägde rum i den utsträckning som krävdes. Även Al Khatib och Al Khatib (2008) hävdar 
att lärare har behov av handledning av specialpedagog för att kunna arbeta med flera läropla-
ner samtidigt och för att kunna stödja elever med IF. Likaledes Gerrbo (2012) anser att samtal 
mellan specialpedagog och lärare är nödvändiga för elevens bästa samt när specialpedagog 
handleder pedagogisk personal som t.ex. lärare och elevassistent. Men organisation och förut-
sättningar ser olika ut i kommuner och på skolor. Kotte (2017) redovisar i sin studie till-
gången till specialpedagog. Färre än hälften av lärarna diskuterade insatserna i undervisningen 
med specialpedagog någon gång per vecka. Kotte betonar tillgång till specialpedagogisk 
handledning som nödvändig för att elever i behov av särskilt stöd ska kunna vara delaktiga i 
undervisningen. Kotte lyfter fram ämneslärare som den grupp av lärare som behövde det allra 
mest. Det fanns ett behov av att bl.a. diskutera särskilda insatser i undervisningen och samar-
beta kring lektionsplanering med specialpedagog. Både Kotte (2017), Florian och Black-
Hawkins (2011) framhåller betydelsen av att differentiering. När lärare konsulterade special-
pedagog och det resulterade i en differentiering av undervisningen gynnade det samtliga ele-
ver i klassen. Likaså visar Andersson (2020) i sin studie hur lärare i grundskolan beskriver hur 
de tagit emot hjälp av specialpedagog för att förbättra och tillrättalägga undervisningen där 
t.ex. specialpedagog träffade lärare men också undervisade integrerad elev, så kallad en-till-
undervisning. 
 

4.3 Specialpedagogers uppfattningar om arbetet med integre-
rade elever 

Hamilton Jones och Vail (2013) skriver att en ökad inkludering i USA har bidragit till att en 
samverkan mellan specialpedagoger och lärare är nödvändig. Studien påpekar att det saknas 
möjligheter till samverkan mellan lärare och specialpedagoger. Dessutom finns utmaningar i 
samarbetet mellan lärare och specialpedagog. Specialpedagoger menade att samarbete stödjer 
arbetet med integrerade elever och ansåg att lärare måste förstå vikten av detta samarbete. 
Minke m.fl. (1996) undersökte specialpedagoger och lärares attityder till integrerade elever. 
Specialpedagoger var mer positiva till integrerade elever än lärare. Men specialpedagoger an-
såg att lärare var i behov av mer hjälp, stöd och resurser för att kunna undervisa elever med 
IF. Damore och Murray (2009) visade också att speciallärare och specialpedagoger var mer 
positiva till inkluderande praktiker än vad lärare var. Mihajlovic (2020) genomförde en studie 
i Finland där många specialpedagoger fortfarande arbetar som speciallärare. Specialpedagoger 
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ansåg att lärare inte var förberedda på att arbeta med elever med särskilda utbildningsbehov i 
ordinarie klassrum. Det fanns utmaningar som t.ex. resursbrist, stöd i klassrummet och vilket 
förhållningssätt som lärare har till elever med särskilda behov. Mihajlovic betonar vikten av 
ett effektivare samarbete mellan specialpedagog och lärare samt önskar mer forskning kring 
specialpedagogers arbetsuppgifter. 
 
Nisser (2013) framhåller att yrkesgrupperna speciallärare och specialpedagog behövs i för-
skola och skola. I studien ger båda yrkesgrupperna uttryck för att de i viss utsträckning arbetar 
förebyggande genom kvalificerade samtal med lärare och arbetslag. När rektor ger tid och för-
utsättningar skapas samtalsarenor där specialpedagog och speciallärare har kvalificerade sam-
tal med lärare och arbetslag. Det fanns en viss diskrepans mellan respektive skolform. Speci-
alpedagoger i grundsärskolan ansåg att uppdraget var att undervisa elevgrupper medan speci-
alpedagoger i grundskolan ansåg att uppdraget var att utveckla lärande miljöer. Vid kvalifice-
rade samtal bör det handla om grundsärskolans läroplan och dess innehåll. Molfjord (2018) 
anser att specialpedagoger bör ha kunskap om läroplanen för elever med IF och bör leda arbe-
tet och diskutera frågorna: Vad ska eleven undervisas om? Varför? Vilka färdigheter och kun-
skaper är av värde för eleven? Göransson m.fl. (2015) menar att specialpedagoger är väl för-
beredda på uppgifter som rådgivning och handledning på skolor. Specialpedagoger visar på 
ett relationellt perspektiv på skolsvårigheter. 
 

4.4 Summering 
Studien har tagit del av tidigare forskning som handlar om integrerade elever, lärares och spe-
cialpedagogers uppfattningar om arbetet med integrerade elever. Det finns svensk och inter-
nationell forskning som beskriver specialpedagogers uppfattningar men däremot saknas forsk-
ning som handlar om specialpedagogers upplevelser av det arbete som pågår just nu för 
grundsärskolans elever på grundskolor i Sverige. Flatman Watson (2009) menar att det saknas 
förutsättningar för att undervisa integrerade elever inom klassrummets ramar. Specialpedago-
gers uppfattning är att lärare har behov av både stöd och resurser i arbetet med integrerade 
elever (Minke mfl., 1996). Studien kan bidra med kunskap om förutsättningar och organisat-
ionen i arbetet med integrerade elever i grundskolan. När det gäller planering och genomfö-
rande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan visar forskning bl.a. att det tar 
tid för lärare att både anpassa uppgifter till integrerad elev och att det tar tid för eleven att lära 
sig saker i sin takt (Andersson, 2020). Det finns ett behov av att studera vilka möjligheter och 
utmaningar som specialpedagoger upplever att det finns på skolorna vid planering och ge-
nomförande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan. Andersson (2020) menar 
ett det är en utmaning för lärare att följa två läroplaner i samma klassrum. Vidare visar forsk-
ning att specialpedagogers uppfattning är att lärare saknar specialpedagogisk kompetens 
(Khatib & Khatib, 2008). Lärare har behov av stöd från specialpedagog i arbetet med inklude-
rade elever (Kotte, 2017). I det specialpedagogiska uppdraget på en skola ingår handledning 
och konsultation till pedagogisk personal. Forskarens ambition med den här studien är att den 
ska bidra med ny kunskap i området som kan leda till att specialpedagoger kan genomföra 
och lyckas bättre med de specialpedagogiska insatser som ska utföras på grundskolor i Sve-
rige. Studien skildrar nio specialpedagogers upplevelser inom tre specifika områden. Studiens 
syfte och forskningsfrågor preciserar och belyser dessa områden. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för förelig-
gande studie. Inledningsvis beskrivs den övergripande teorin som studien grundar sig på, fe-
nomenologi. Därefter beskrivs den livsvärld där intervjuer används som undersökningsobjekt. 
Slutligen presenteras de perspektiv på specialpedagogik som använts. Teori och perspektiv 
används vid analys av intervjuer. 
 

5.1 Fenomenologi 
I fenomenologin är sakerna som studeras fenomen, hur de visar sig för någon. Bengtsson 
(2005) förklarar ordet fenomen som härstammar från grekiskan och betyder ”det som visar 
sig”(s. 12). Fenomenologin har förmågan att studera erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 
2014). Likaså syftar fenomenologin till att beskriva människors upplevelser av ett fenomen 
(Larsson, 1986). Genom språket förmedlas mänskliga erfarenheter och upplevelser. Det som 
är centralt i fenomenologin är att förståelsen förmedlas genom språket, den genererar kunskap 
av det som har studerats. ”I fenomenologiska studier är avsikten att vinna kunskap om erfa-
renheter på en djupare nivå än synpunkter, uppfattningar och åsikter”(Bredmar & Dahlberg, 
2019, s. 127). Studiens syfte är att undersöka nio specialpedagogers upplevelser av arbetet 
med integrerade elever i grundskolan och inte endast deras synpunkter, uppfattningar och 
åsikter. Till en början var andra teorier som t.ex. samverkansteori aktuell för studien. Dane-
mark (2000) menar att samverkansteori kan användas som teori när ett problem ska belysas i 
en organisation där samverkan sker mellan olika yrkesprofessioner. Problemet eller dilemmat 
skulle därmed vara integrerade elever i grundskolan. Eftersom studiens syfte var att belysa en 
yrkesprofessions upplevelser, specialpedagogernas, och inte flera yrkesgruppers var inte sam-
verkansteori längre aktuell för studien. Val av teori, fenomenologi gör detta möjligt eftersom 
den beskriver människors upplevelser av ett fenomen. I den här studien är det specialpedago-
gernas upplevelser av fenomenet: arbetet med grundsärskolans elever i grundskolan. 
 

5.2 Livsvärld 
En livsvärld är den värld som vi lever i tillsammans med andra (Bengtsson, 2005). Människan 
rör sig mellan olika världar, s.k. regionala världar som t.ex. familj, arbete, skola och fritid. 
Människan rör sig mellan sina egna regionala världar och involveras i andras. Livsvärlden är 
som en horisont, den förskjuts hela tiden och är föränderlig. I möten med andra människor 
förändras horisonten. En livsvärld är en upplevelsevärld samt till vilken mitt liv är riktat mot. 
Vi kan vara en del av livsvärlden och samtidigt möta och förhålla oss till den konkreta verk-
ligheten. Det blir en sammanflätning mellan subjekt och objekt. Liv och värld kan inte upple-
vas var för sig utan tillsammans, t.ex. lärares kompetens eller specialpedagogens kompetens 
är integrerad i kroppen. Tillgång till människans livsvärldar erövras genom språket. Bengts-
son menar att en livsvärld kan studeras och undersökas. Det fenomenologiska livsvärldsper-
spektivet skriver Ahlberg (2013) om, den värld vi lever i och är förbundna med. Perspektivet 
vill fånga upplevelsen av ett fenomen och utan förvrängning beskriva den, som den visar sig 
och erfars. Ambitionen är att beskriva variationer av livsvärldsmönster samt den centrala es-
sensen som kan fångas i människors livsvärldar. Berndtsson (2019) hävdar att livsvärldsfeno-
menologi är en teori som är passande inom specialpedagogiken där människors liv och värld 
studeras. Det kan gälla barn eller elevers livsvärld men också handla om föräldrar, lärare, spe-
cialpedagoger eller rektorers livsvärldar. Teorins styrka är att individens levda erfarenhet får 
vara i centrum. Studien använder sig av livsvärldsfenomenologi eftersom nio specialpedago-
gers livsvärldar studeras. Forskaren får genom språket tillgång till specialpedagogernas erfa-
renheter och upplevelser. 
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5.3 Perspektiv på specialpedagogik 
Flera perspektiv dominerar forskningsfältet inom specialpedagogik. Studien lyfter fram tre 
perspektiv; kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och dilemmaperspektivet. Perspekti-
ven kan användas för att belysa ett problem samt hitta förklaringar och orsaker till problemet. 
Nilholm (2020) menar att det som avgör perspektiv är vad som betraktas som problematiskt. 
Därefter, beroende på vilket perspektiv som används, kan verkligheten uppfattas på olika sätt 
(Gerrbo, 2012). 
 
5.3.1 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet har sitt ursprung i den medicinska och psykologiska förståelse-
modellen och dominerade under efterkrigstiden. Kategoriska perspektivet ser eleven med svå-
righeter och där problemet placeras hos eleven (Emanuelsson m.fl., 2001). Det är en koncent-
ration på elevens svårigheter eller funktionsnedsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2019). Nil-
holm (2020) använder kompensatoriskt perspektiv och Ahlberg (2013) individperspektiv 
istället för kategoriska perspektivet men i båda perspektiven är individen bärare av problemet 
eller elevens svårigheter ligger förankrat hos individen själv. Nilholm (2020) menar att utifrån 
ett kompensatoriskt perspektiv är det vanskligt att placera grundsärskolans elever i ordinära 
grundskoleklasser. Det är därmed angeläget att kommunen bygger ett centralt specialpedago-
giskt stöd för att kunna arbeta med grundsärskolans elever i grundskolan. Det kategoriska per-
spektivet motiveras i studien eftersom elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) kan 
integreras i grundskolan. 
 
5.3.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet utgår från en pedagogisk tankemodell och har under de senaste 
decennierna varit ett alternativ till det kategoriska perspektivet. Relationella perspektivet ser 
eleven i svårigheter (Emanuelsson m.fl., 2001). Fokus är eleven och den omgivande miljö på 
olika nivåer, som grupp-, skol- och samhällsnivå (Jakobsson & Nilsson, 2019). Nilholm 
(2020) använder kritiska perspektivet istället för det relationella perspektivet och anser att 
skolor har svårigheter att hantera elevers olikheter. Skolor utmanas i arbetet med att hantera 
alla elever inom den vanliga undervisningen. Nilholm hävdar också att utifrån ett kritiskt per-
spektiv att elever med diagnoser ges en underordnad betydelse och där alla elever har lika 
värde och särlösningar är förkastliga. Studien anammar det relationella perspektivet med mo-
tiveringen att belysa skolors organisation för integrerade elever i grundskolan. 
 
5.3.3 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2020) presenterar ett ytterligare perspektiv, dilemmaperspektivet. Nilholm menar att 
varken det kompensatoriska eller det kritiska perspektivet kan ensamt eller ens tillsammans 
förklara problem som uppkommer i skolans vardag. Dilemmaperspektivet är därmed intresse-
rad av att studera de olika perspektiven som läggs på problemet. Nilholm anser att det inte 
finns några enkla lösningar när skolor ska hantera elevers olikheter. I skolans styrdokument 
och i andra officiella texter kan dilemman identifieras (Ahlberg, 2013). I skollag, allmänna 
råd, läroplan och kursplan finns riktlinjer att följa för alla elever i grundskolan respektive 
grundsärskolan. Att hantera två läroplaner i samma klassrum är ett dilemma. Studien kan an-
vända dilemmaperspektivet när skolors uppdrag blir att integrera grundsärskolans elever i 
grundskolan. 
  



 

20 
 

 

6 Metodologi / metod 
I detta avsnitt redovisas forskningsmetod, intervjuer, urval, deltagarna i studien, genomfö-
rande av intervjuerna, bearbetning och analys, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och 
etiska ställningstaganden. 
 

6.1 Kvalitativ metod 
Val av metod gjordes utifrån problem, syfte och forskningsfrågor. Kärnan i teori och metod är 
fenomenologi. Studien använder fenomenologi eftersom specialpedagogers erfarenheter och 
upplevelser skildras där språket får vara i centrum (Bengtsson, 2005). Den kvalitativa meto-
den lägger tyngden på ord och inte på siffror vid insamling och analys av data (Bryman, 
2020). Istället är uppgiften att tolka och förstå de resultat som framkommer (Stukát, 2011). En 
livsvärldsteoretisk ansats är därmed kvalitativ eftersom orden får vara i fokus. Bredmar och 
Dahlberg (2019) skriver dock att en tillämpning av en fenomenologisk livsvärldsteoretisk an-
sats kan visa resultat som påvisar redan känd kunskap. Forskaren är medveten om detta men 
ser att studiens resultat kan bekräfta tidigare forskning och att den förhoppningsvis generera 
ny kunskap som saknas i området. Stukát (2011) lyfter fram den kritik mot kvalitativ forsk-
ning där uppgiften är att tolka och förstå den data som framkommit och där forskningen ses 
som alltför subjektiv och att resultatet beror på vem som har gjort tolkningen. Men skriver 
samtidigt att forskarens egna tankar, känslor och erfarenheter har betydelse och ses som en 
tillgång för tolkningen. Forskaren har valt en kvalitativ metod med ambitionen att vara objek-
tiv vid tolkning av materialet. 
 
En kvalitativ fallstudie är också möjlig metod för att få svar på syfte och forskningsfrågor. 
Syftet är att förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse (Merriam, 1994). Förete-
elsen eller upplevelsen är arbetet med grundsärskolans elever i grundskolan. Under en längre 
period får forskaren möjlighet till både intervjuer och observationer av specialpedagogers ar-
bete. Fallstudier tar tid och kräver forskarens närvaro på skolor. Med pågående pandemi och 
restriktioner i samhället gällande Covid19 medför att en kvalitativ fallstudie ej kan genomfö-
ras. Men vid en kvalitativ intervjustudie kan forskaren fånga specialpedagogers upplevelser 
och därmed kan studiens syfte och forskningsfrågor besvaras. Kvalitativa studier möjliggör att 
studera ett fenomen på ett djupare plan. I den här studien är fenomenet arbetet med grund-
särskolans elever i grundskolan. Kvalitativa studier gynnas därmed av en intensiv design där 
datan samlas in från ett mindre antal intervjuer och studeras närmare (Jacobsson och Skans-
holm, 2019). Forskarens slutsats är därmed att fenomenologi är den kvalitativa metod som 
studien kommer använda sig av. Fenomenologi styrka är att med hjälp av språket kan fenome-
net studeras på ett djupare plan. Forskaren kan i mötet med specialpedagoger fånga deras erfa-
renheter och upplevelser som sedan kan tolkas. Studiens syfte och forskningsfrågor kan där-
med besvaras. 
 

6.2 Kvalitativa intervjuer 
I studien används kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 
2014). Intervjuer är vanliga i kvalitativ forskning. Metoden ger ett tillträde till människors 
upplevelse av den levda världen och med hjälp av intervjuer får forskaren kunskap om männi-
skors livsvärld (Bengtsson, 2005). I den här studien handlar människans livsvärld om special-
pedagogers livsvärld. Studien använder kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer för 
genom språket få tillgång till specialpedagogers erfarenheter och upplevelse av arbetet med 
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grundsärskolans elever i grundskolan. Forskaren söker teman i den levda världen ur special-
pedagogers eget perspektiv. 
 
Intervjun har ett syfte och det finns en plan för genomförandet. Det är en halvstrukturerade 
intervju och det menas att den varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 
Intervjuguide fokuserar på vissa teman och innehåller förslag på frågor med möjlighet till att 
ställa följdfrågor. Frågorna i intervjuguiden är indelade i tre teman utifrån de tre forsknings-
frågor som studien ska besvara. 
 

6.3 Urval 
Urvalet av informanter till studien har varit ett målstyrt urval. I en kvalitativ forskning kan det 
användas. Det målstyrda urvalet innebär att frågeställningar hamnar i första rummet (Bryman, 
2020). Initialt bestämdes att studien skulle genomföras i två kommuner i Sverige och en jäm-
förelse av kommunerna skulle därmed kunna berika studien ytterligare. Med stöd av litteratur 
bestämdes antalet informanter till tio stycken. Antalet intervjuer brukar ligga omkring 15 +/-
10 (Kvale & Brinkmann, 2014). Av informanterna fanns tre i en kommun respektive sju i en 
annan kommun. Slutligen blev det totalt nio informanter, två i en kommun och sju i en annan 
kommun då en av informanterna avböjde att delta. 
 
Ansvarig på grundskoleförvaltning i respektive kommun kontaktades. Kontaktperson redovi-
sade grundskolor med integrerade elever och fick ta del av kriterierna nedan för att hjälpa till 
med urvalet. 
 
Kriterierna för att delta som informant var: 
– utbildad specialpedagog med ansvar för aktuell grundskola 
– specialpedagog med erfarenhet av integrerade elever 
– specialpedagog som träffar pedagogisk personal i arbetet med integrerade elever i handled-
ning 
 
Kontaktperson upplyste om relevant information som grundskolans namn och specialpedago-
gens namn. Åtta av informanterna arbetade på en kommunal skola med kommunen som hu-
vudman medan en informant arbetade på en skola som var ett föräldrakooperativ där skolans 
styrelse var huvudman. Slutligen togs en kontakt med rektor och specialpedagog, via telefon 
eller mail. Missivbrev skickades ut till rektor och specialpedagog. Studiens informanter var 
därmed utvalda. 
 

6.4 Pilotintervju  
En pilotintervju genomfördes innan den första intervjun i studien. Bryman (2020) menar att 
en pilotstudie kan pröva frågor i förväg. Pilotstudiens syfte var att: pröva frågor, öva upp för-
mågan att ställa frågor, lyssna och ställa följdfrågor samt fånga deltagarens övriga reflekt-
ioner. Deltagaren för pilotintervjun valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där deltagaren var 
tillgänglig för forskaren. Deltagaren var en kollega som var specialpedagog med erfarenhet av 
integrerade elever. Pilotintervjun genomfördes dock inte digitalt via Teams utan genomfördes 
istället fysiskt. 
 
Pilotstudien gav många tankar och reflektioner. Det resulterade i bl.a.: att några frågor formu-
lerades om t.ex. fråga nummer 32 ”Vilken attityd har lärare till arbetet med integrerade ele-
ver?” formulerades om till ”Vad tycker lärarna om arbetet med integrerade elever?”. Några 
frågor behövde kompletteras med följdfrågor som t.ex. fråga nummer 21. ”Utgår planeringen 
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av undervisningen ifrån båda skolformernas kursplaner? med tillägget ”Om svaret är ja lägg 
till följdfrågan ”Berätta hur planering av undervisningen ifrån båda skolformernas kurspla-
ner genomförs?”. Fråga nummer 8 ”Här kommer några begrepp. Vad betyder dessa för dig? 
Inkludering Integrering Delaktighet Gemenskap” flyttades upp i intervjuguiden för att speci-
alpedagogens beskrivning av dessa begrepp skulle fångas initialt innan frågor om arbetet med 
integrerade elever nämns. Den här frågan tog även lång tid. En reflektion som gjordes var an-
gående den begränsade tiden under intervjun. Det resulterade till att centrala frågor markera-
des, med fet stil, under varje tema i intervjuguiden. Dessa fetstilsmarkerade frågor skulle prio-
riteras under intervjun om det skulle bli ont om tid. Under pilotintervjun var inte intervjugui-
den utskriven på A4-papper utan frågorna fanns på dator vilket försvårade arbetet. Inför inter-
vjuerna skrevs sedan intervjuguiden ut på papper och var tillgänglig på detta sätt. Efter pilot-
intervjun genomfördes ett samtal kring intervjuarens förmåga att både lyssna och ställa frågor. 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det kan vara värt att intervjuaren avvarar tio minuter 
efter varje intervju åt att reflektera och skriva ner några rader kring hur intervjun gick. Det 
kan sedan eventuellt användas vid analys och tolkning av data. Efter varje intervju avvarade 
intervjuaren ca. 10 minuter för reflektion. 
 

6.5 Deltagarna i studien 
Informanterna kommer från två kommuner, grundskolor med olika socioekonomisk bak-
grund, kommunala skolor samt ett föräldrakooperativ. De intervjuade specialpedagogerna var 
sju kvinnor och två män i åldrarna 40-60 år. Två av specialpedagogerna hade ansvar för ele-
ver i både grundskola, integrerade elever i grundskola och elever i grundsärskola medan öv-
riga hade ansvar för elever i grundskola och integrerade elever i grundskola. Alla specialpeda-
goger hade erfarenhet av integrerade elever. 
 

6.6 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuer bokades och informanterna reserverade 90 minuter i sin kalender. Intervjuerna pla-
nerades att genomföras digitalt via Teams p.g.a. pågående pandemin och restriktioner i hela 
samhället gällande Covid19. Sedan släpptes restriktioner men intervjuerna genomfördes likväl 
digitalt via Teams. Intervjuaren satt hemma och genomförde intervjuerna för att kunna ha fun-
gerade uppkoppling samt kunna arbeta ostört. På arbetsplatsen fanns risken att bli avbruten 
under intervjun. Informanterna intervjuades via Teams under deras arbetstid och i deras ar-
betsrum. Intervjuerna varade mellan 35- 80 minuter. Uppkopplingen fungerade men vid två 
intervjuer behövde kameran stängas av för att uppkopplingen annars inte fungerade optimalt. 
Intervjuerna spelades in på ipad och telefon som sedan transkriberades i sin helhet. Intervju-
erna skrevs sedan ut. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den formen, utskrift, är lämplig 
vid närmare tolkning och analys. 
 

6.7 Bearbetning och analys 
Materialet användes därefter vid tolkning och analys. Vid bearbetning och analys av inter-
vjuer kan flera metoder användas. Eftersom val av teori och metod utgår från en fenomenolo-
gisk ansats var ambitionen att inte tolka intervjuerna som utskrifter enbart utan ett levande 
samtal (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna transkriberades i sin helhet, skrevs ut och 
lästes igenom. Under läsningen kan forskaren inspireras till nya tolkningar av fenomen som 
kan bidra till ny kunskap i forskningsområdet. Braun och Clarke (2006) skriver om en analys-
metod i flera steg där ett av stegen handlar om hur materialet sorteras. Färgpennor eller post-
IT-lappar i olika färger kan användas för att se mönster. Studien använde färgpennor, med tre 
olika färger, där varje frågeställning motsvarade en färg. En fråga och ett svar i taget lästes. 
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Färgpennor användes sedan för att visa hur svaret besvarade frågan. Därefter kodades rele-
vanta avsnitt. Kvale och Brinkmann (2014) menar att kodning innebär när ett eller flera nyck-
elord skrivs till en text. På utskrifterna fanns en tom sparad kolumn. Vid bearbetning av sva-
ren fanns plats att göra anteckningar, d.v.s. koder i kolumnen. Målet är att kodningen leder till 
kategorier som fångar informanternas erfarenheter. Larsson (1986) skriver om betydelsen av 
att läsa intervjusvaren flera gånger, jämföra, se likheter och se skillnader samt att därefter se 
ett mönster som kan grunda kategorierna. Beskrivningar av kategorierna illustreras av citat. 
Forskaren valde ut citat från samtliga informanter. Forskarens ambition var att använda det 
bästa citatet i materialet vilket går i linje med Kvale och Brinkmann (2014) riktlinjer. 
 

6.8 Validitet 
Validitet handlar om vad vi mäter, om det som undersöks är väsentligt för att besvara studiens 
forskningsfrågor och om metoden är rätt (Jacobsson och Skansholm, 2019). Studien mäter in-
formanternas, specialpedagogernas, upplevelser av arbetet med integrerade elever där. Kvale 
och Brinkmann (2014) menar att validering vilar på forskarens hantverksskicklighet att tolka 
styrkan och hållbarheten i uttalanden. Det finns alltid en risk att svaren inte stämmer med in-
formantens handlingar och verkliga livsvärld. Informanterna fick därför inte frågorna i förväg, 
innan intervjutillfället. Det var ett medvetet val för att öka studiens validitet. I kvalitativ forsk-
ning används också begreppet giltighet där sanningen, riktigheten och styrkan mäts i infor-
manternas uttalanden. Studiens mål är att beskriva en rättvis bild av informanternas upplevel-
ser för att öka studiens giltighet. 
 

6.9 Reliabilitet 
Reliabilitet svarar på frågan hur vi mäter och om undersökningen är gjord på ett trovärdigt 
sätt (Jacobsson och Skansholm, 2019). Studien genomför intervjuer och mäter informanter-
nas, specialpedagogernas, upplevelser, av arbetet med integrerade elever. Kvale och Brink-
mann (2014) och Bryman (2020) anser att reliabilitet handlar om ifall metoden kan upprepas 
av andra forskare och vid andra tidpunkter. Studiens intervjuguide ökar studiens reliabilitet 
eftersom frågorna besvaras av samtliga informanter. Materialet transkriberas i sin helhet och 
skrivs sedan ut och analyseras. I kvalitativ forskning används också begreppet tillförlitlighet 
(Bryman, 2020). Med tillförlitlighet menas hur trovärdig och pålitlig studiens resultat är och 
om forskaren uppfattat informanterna korrekt. Eftersom forskaren läser igenom materialet 
flera gånger ökar studiens tillförlitlighet. 
 

6.10 Generaliserbarhet  
Kvale och Brinkmann (2014) menar om resultaten av intervjustudien bedöms vara valida och 
reliabla återstår sedan frågan om studiens generaliserbarhet, den utsträckning som resultatet 
kan överföras till andra situationer. Relevant fråga att ställa sig är ”Varför ska man generali-
sera?”(s. 310). Resultatet kan bekräfta tidigare forskning och förhoppningsvis bringa ny kun-
skap. Men Kvale och Brinkmann beskriver olika sätt att generalisera. Analytisk generalisering 
innebär att en analys utförs, likheter och skillnader skildras mellan studien och en annan situ-
ation. Stukát (2011) anser att generaliserbarhet handlar om att resonera kring för vem eller 
vilka resultaten gäller för och hur relaterar läsaren till dessa. Studien har begränsningar ef-
tersom den har få informanter men specialpedagogernas upplevelser kan jämföras med tidi-
gare forskning. 
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6.11 Etiska överväganden 
I intervjustudien används de fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2017). 
Studien har följt Informationskravet genom att informerar och berätta om studiens syfte. 
Missivbrev (se bilaga A och B) med information om studiens syfte skickades ut till rektor och 
specialpedagog. Genom Samtyckekravet har informanterna gett sitt samtycke, det var frivilligt 
att delta i studien och vederbörande kunde avbryta studien och sin medverkan om så önskade. 
Missivbrev innehöll denna information som även upprepades innan varje intervju började. 
Studien har tagit hänsyn till Konfidentialitetskravet vilket innebär att resultatet av intervjuerna 
kommer hanteras på ett säkert sätt och inga obehöriga kommer ha tillgång materialet. Uppgif-
ter som kommun, skola och specialpedagoger (informanter) förblir anonyma. När resultat, ci-
tat, tolkningar och analys redovisas avidentifieras kommun, skola, personal och informanter. 
Det inspelade materialet kommer raderas när intervjustudien är genomförd, examinerad och 
godkänd. Efter intervjun gäller tystnadsplikt för forskaren om informant, kommun, skola, per-
sonal, elever och föräldrar. Forskarens egna åsikter var ej intressanta för studien, informan-
tens upplevelse och erfarenhet var i fokus. Genom Nyttjandekravet intygas att den informat-
ion som informanterna lämnade kommer enbart användas i studien. 
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7 Resultat  
I nedanstående delavsnitt (7.1.1 till 7.1.3) redovisas informanternas upplevelser av förutsätt-
ningarna och organisationen i arbetet med integrerade elever i grundskolan. Därefter i delav-
snitt (7.2.1 till 7.2.5) redovisas informanternas upplevelser av möjligheter och utmaningar 
med planering och genomförande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan. 
Slutligen i delavsnitt (7.3.1 till 7.3.3) redovisas informanternas upplevelser av handledning till 
pedagogisk personal som arbetar med integrerade elever i grundskolan. Alla tre delavsnitten 
har olika kategorier. Beskrivningar av kategorierna kommer belysas av citat. Efter redovisat 
citat benämns informanterna inom parentes. När t.ex. citatet hänvisar specialpedagog nummer 
1 skrivs: (SP1) om citatet hänvisar till specialpedagog nummer 2 skrivs: (SP2) osv. 
 

7.1 Specialpedagogernas upplevelser av förutsättningarna och 
organisationen i arbetet med integrerade elever i grundsko-
lan 

 
7.1.1 Stödjande ledning på olika nivåer 

Informanter beskriver en stödjande ledning på olika nivåer, både lokalt på skolan och centralt 
i kommunen. De rutiner och ledstänger som finns på en skola och i en kommun blir grunden 
för de förutsättningar och den organisation som äger rum i arbetet med integrerade elever. 
Alla informanter anser att det är rektor som har huvudansvaret för integrerade elever lokalt, på 
skolan. Det är rektor som leder och stödjer arbetet på respektive skola. En informant menar att 
rektor har huvudansvaret för integrerad elev men att övrig personal också har ansvar för inte-
grerad elev.  
 
Jag tycker alla har ansvar för eleven sedan är det väl alltid så att rektor 
är den som står ytterst ansvarig men lärarna har definitivt ansvar för ele-
ven inne på lektioner och studiecoacher har ansvaret för elever mellan 
lektioner. Jag tycker att det är princip som en vanlig elev… det är allas 
ansvar faktiskt. (SP2) 
 
Informanten upplever härmed att skolans olika yrkesprofessioner har en stödjande funktion 
för integrerad elev. 
 
Dessutom beskriver alla informanter att det finns ett centralt stöd i båda kommunerna. Studien 
redovisar nio specialpedagogers upplevelser där sju specialpedagoger arbetar i en kommun 
medan två specialpedagoger arbetar i en annan kommun och därav skiljer det sig lite åt. En 
tydlig skillnad var att flertalet av specialpedagogerna upplevde verksamhetsutvecklaren, som 
arbetar centralt, som ett stöd i arbetet med integrerade elever. 
 
Ja det finns en verksamhetsutvecklare på elevhälsan som dyker upp med jämna 
mellanrum …eller en gång per… termin…läsår…läsår är det nog…och summerar 
stödet som de individintegrerade eleverna. (SP4) 
 
Verksamhetsutvecklaren leder arbetet på skolorna eftersom verksamhetsutvecklaren har ett 
uppföljningsansvar för integrerade elever. Andra nämnde ansvarig på grundskoleförvaltning-
ens integreringsnämnd eller ansvarig för kommunens nätverk för specialpedagogerna som de 
som leder arbetet. 
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Vidare beskriver informanterna att verksamhetsutvecklaren är ett stöd vid stadieövergångar, 
när nya utredningar ska göras samt att vara med och leda processen kring vilken eller vilka 
kursplaner som ska gälla. 
 
Det…finns en särskild gång för hela utredningsarbetet och när det väl är 
klart och föräldrarna har valt skola och man har kommit så långt… om det 
ska vara våra verksamhetsutvecklare som ska bli dem man… vi som specialpe-
dagoger kan rådfråga dem och vi kan ju be dem komma ut och hjälpa till i 
dem här frågorna och om man då känner att man behöver ha stöd där. (SP1) 
 
Rutiner kring arbetet med integrerade elever beskrivs av informanterna. Centralt stöd finns 
tydligt i en kommun av ansvarig verksamhetsutvecklare. Det är mindre tydligt vem som leder 
arbetet i den andra kommunen. 
 
Flertalet informanter upplever verksamhetsutvecklare som ett centralt stöd och som har både 
kompetens och erfarenhet av grundsärskolan. 
 
Men sedan har jag ju tagit hjälp av verksamhetsutvecklare som har varit och 
föreläst för våra lärare om det här med …hur man kan tänka med det här när 
man undervisar utifrån två kursplaner att man kan sätta upp dem bredvid 
varandra och vad är lika och markera det och vad är det som skiljer åt för 
vissa grejor är samma och andra är inte samma… Jag tänker att verksamhetsut-
vecklaren är också väldigt duktig på det eftersom verksamhetsutvecklaren 
har jobbat i den verksamheten. (SP2) 
 
Verksamhetsutvecklare finns tillgänglig för specialpedagog och lärare i arbetet med integre-
rade elever i grundskolan. Centralt stöd med både kompetens och erfarenhet från grund-
särskolan utnyttjas. 
 
7.1.2 Betydelsen av resurser 

Förutsättningarna för att organisera arbetet med integrerade elever i grundskolan ser olika ut 
beroende på budget. Resurser för att organisera arbetet med integrerade elever i grundskolan 
kan omfatta bl.a. personalkostnader, materialkostnader samt andra kostnader för att t.ex. ut-
forma lokalerna, lärmiljön och tillgängligheten på skolan. Flera informanter upplever att det 
sker en samverkan mellan rektor och elevhälsan för att planera hur dessa resurser ska fördelas. 
 
Jag skulle någonstans säga att grundutgångspunkten att i hur man …hur ser 
nuläget ut på skolan…vilken resurser finns på skolan både lokalmässigt och 
personalmässigt …hur ser behoven ut i övrigt…har man många elever med 
mycket behov så är det klart att då minskar det till den eleven …Vi är bara 
en parallelligt här på F-6 vilket gör att man får gå i den klass som man 
går i och det är ofta så att man har redan gått här från början …sen är det 
också upp till rektor och den elevhälsa som finns hur pass kreativ man är 
att hitta lösningar med dem resurser som finns. (SP3) 
 
Informanten antyder att det handlar om att vara kreativ med de resurser som finns tillgängliga. 
 
Flera informanter berättar att det finns riktade pengar till elever som är integrerade och att 
dessa resurser används främst till personal och material. 
 
För det finns en summa pengar knuten till individintegrering…och då valde 
vi främst att lägga det på en personal men även anpassat material så 
också…den personalen använde vi så att …ibland så gick dom ut och jobbade 
lite grann …när det blev helt så där jättesvårt för henne så att det var 
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helt utanför hennes begreppsuppfattning och så …så då kunde dom gå ut och 
jobba med det som hon behövde öva på …men sen…till exempel engelskan var 
hon superduktig på och då var hon naturligtvis inne i klassrummet och då 
fick hon glänsa och vara med liksom och…hon var jättebra på engelska …så 
det finns ju inga mönster utan man får känna av och ibland så var det ju 
den pedagogen som har klassen som går in och tar eller jobbar med eleven 
för att den har bästa ämneskunskapen liksom…sen gick vi ju SPSM utbildning 
Två läroplaner i samma klassrum …heter den inte exakt men…men nästan så…för 
att hur ska vi lägga upp vårt arbete och hur ska vi hitta rätt i …att hon 
får det som hon har rätt till. (SP6) 
 
Informanten beskriver hur personal används i arbetet både i klassrummet och utanför klass-
rummet. Elevens resurser och styrkor tillgodoses. Personalen hade haft kontakt med SPSM 
vilket blir synligt i citatet. 
 
Flera informanter beskriver också att beslut om var elev med IF som är mottagna i grund-
särskolan skall placeras påverkas av om grundsärskolan har plats eller ej. I de fall när plats 
saknas för elev i grundsärskolan organiserar grundskolan verksamheten för integrerad elev 
och resurser ses över. En informant upplever att vårdnadshavare ofta vill att eleven ska gå in-
tegrerad men att det ställer krav på skolans organisation. Informanten beskriver att skolan inte 
alltid kan erbjuda de resurser som krävs. 
 
Men sen då så när vi har elever som har så stora svårigheter att vi känner 
att för det första att vi inte …vi räcker inte till…vi har inte rätt förut-
sättningar att undervisa eleverna och när eleven inte har något socialt 
sammanhang i grundskolan …i sin klass tex då försöker vi ju inspirera eller 
uppmuntra föräldern att åtminstone titta på grundsär. (SP4) 
 
Informanten upplever att grundskolans förutsättningar och organisation inte kan möta det be-
hovet som en integrerad elev medför. Resurserna räcker inte till och informanten ser att ele-
ven inte gynnas av att vara integrerad, varken pedagogiskt eller socialt. 
 
En informant berättar om begränsningar när det gäller skolans lokaler. Det är en utmaning för 
skolan att möta integrerad elevs fysiska behov. 
 
Det är lite olika det beror på hur vi delar upp det framför allt med en av 
våra pedagoger till en av våra elever som det är väldigt svårt kring …han 
klarar inte av att vara i klassrummet nånting…är man integrerad så ska man 
ju va 50 50 ungefär i klass eller man ska ju vara merparten ska ju ändå va 
som delaktig i gruppen men han kanske är där några minuter om dan …sen går 
det inte mer…sen går han liksom…jag tycker att vi har stora utmaningar i 
våran lokal fråga …fysisk utmaning i att hitta ett fysisk rum…som fungerar 
vi har för få grupprum. (SP8) 
 
Härmed upplever informanten att den fysiska lärmiljön inte räcker till. Det finns en ambition 
att integrerad elev ska vara minst 50 % i klass. Informanten uttrycker att de fysiska förutsätt-
ningarna på skolan inte är optimala vilket försvårar elevens delaktighet i undervisningen.  
 
Rektor ansvarar för organisationen kring resurser på en skola där specialpedagog är behjälp-
lig. Resursplanering kring integrerade elever i grundskolan kan organiseras på flera sätt. Ett 
sätt att göra det tydligt berättar en informant om där läsåret delas in i fyra resursperioder. 
 
Det skiljer sig från år till år…vi har vårt…vårt läsår är uppdelat i fyra 
resursperioder som vi har liksom jobbat fram för att få bra struktur …då är 
det …då har speciallärarna en veckas paus emellan resursperioderna tid för 
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utvärdering tid för att följa upp och träffa alla och sådär …sen har vi 
haft lite resursfördelningsmöten…en för nya och då tittar vi på alla kart-
läggningsmaterial och alla utvärderingar sådär och …det är ett jädra pussel 
att lägga emellanåt …men det här är också både i den stora resursfördel-
ningen man tänker att den personen resursen ska fördelas men det är också i 
den här eleven ska ha undervisning hos den här dom här tiderna så här 
mycket då behöver vi fokusera på detta…nu tar vi paus med det här och ser 
hur detta har landat och sådär. (SP8) 
 
Informanten beskriver hur skolan använder resurserna när det gäller personalkostnader. Alla 
elever inklusive integrerade elever omfattas av resursperioderna. Inget är statiskt, resurser kan 
fördelas om beroende på vilket behov elever och klasser har. Informanten upplever det som 
ett pussel att omfördela resurserna på skolan. 
 
7.1.3 Medvetenhet angående lärares kompetens  

Ett tydligt mönster som framträder är att informanterna upplever att lärare saknar både in-
tresse och kunskap om grundsärskolans läroplan.  
 
Inte…hon har inte det…Jag har träffat henne vid flera tillfällen för att 
det…vi har pratat om bedömningsstödet …det är ju ett annat bedömningsstöd 
…det har vi diskuterat och gått igenom …med den lilla astronauten på.(SP9) 
 
Informantens uttalande tyder på att lärare saknar specialpedagogisk kompetens. Informanten 
är medveten om lärares kompetens och bidrar här med sina kunskaper om Skolverkets be-
dömningsstöd för grundsärskolans elever. 
 
Flera informanter är medvetna att lärare saknar kompetens men har förståelse för att förutsätt-
ningarna ser ut på detta sätt. Det beror främst på att lärare i grundskolan har utbildning för att 
undervisa elever i grundskolan. 
 
Man är inte tillräckligt insatt i den läroplanen och jag förstår att så är 
fallet för du gör inte det under utbildningen …det är samma sak egentligen 
lite grann ett problem i grundsärskolan för dem som du lyfter in i grund-
särskolan som lärare är många gånger ….vad heter det…förskollärare för det 
är ju den typen av pedagogik och så ska dem komma och undervisa utifrån en 
läroplan som inte har fått utbildning i heller. (SP3) 
 
Informanten uttrycker och jämför grundskolans lärares kompetens med grundsärskolans lära-
res kompetens i citatet ovan. Förståelsen och medvetenheten finns för att kompetensen sak-
nas. 
 

7.2 Specialpedagogernas upplevelser av möjligheter och utma-
ningar med planering och genomförande av undervisningen 
för integrerade elever i grundskolan 

 
7.2.1 Tillgänglighet för alla elever 

Övergripande på skolnivå leder och styr rektor arbetet med planering och genomförande av 
undervisningen för integrerade elever i grundskolan. Lärare leder i sin tur arbetet med klass 
och planerar samt ansvarar för undervisningen av integrerade elever. Informanternas upple-
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velser är att skolornas arbete med anpassningar, differentierad undervisning och språkutveck-
lande arbetssätt gynnar alla elever på skolan. När lärare planerar undervisningen för en inte-
grerad elev möjliggör det en tillgänglighet för fler elever. 
 
Jag tycker också att man har sett att en viss …under åren…här att det här 
med extra anpassningar och man upptäcker att men det är jättebra för den 
här eleven så upptäcker man att det är jättebra för alla andra också så 
där…vi försöker bygga in saker som kanske är bra för den här pojken också 
faktiskt hjälper till i strukturerna för alla elever som är med som typ 
tidsstöd… bildstöd och allt vad det kan innebära då. (SP7) 
 
Flera informanter beskriver hur skolornas struktur och arbete har bidragit till att normalisera 
alla anpassningar. En av informanterna uttrycker att skolan arbetar medvetet med att alla ele-
ver på skolan ska få tillgång till t.ex. tidsstöd, bildstöd, färgschema, hörselkåpor, bänkskär-
mar, golvskärmar och digitalt verktyg som ipad eller chromebook. Tillgängligheten innebär 
att det inte blir pinsamt eller utmärkande att använda sig av det. 
 
7.2.2 Tid 

Tid är en utmaning i arbetet med integrerade elever. Informant beskriver att lärare ska hinna 
läsa in sig på två läroplaner samt göra två planeringar och därefter genomföra undervisningen. 
 
Det är väl alltid tid tänker jag …det är ju alltid…hur man ska hinna med 
dels att hinna läsa in sig på flera läroplaner och att få möjlighet att 
planera så att egentligen är riktat mot två. (SP5) 
 
Informanten upplever att lärares ambition är att försöka planera och genomföra undervis-
ningen utifrån två läroplaner men att det tar tid. 
 
Flera informanter upplever att tiden är en utmaning i arbetet med integrerade elever i grund-
skolan. Lärare behöver tid för att möta olika yrkesprofessioner från elevhälsoteamet (EHT) 
som kan stötta i arbetet med planering och genomförande av undervisningen för integrerade 
elever. En informant beskriver tid som en utmaning men även EHT som en resurs i arbetet.  
 
Tiden är ju alltid en utmaning …för det finns som sagt inte…behov av stöd 
och planering till barn som har extra ordinära behov …Men nånting som vi 
…som jag tycker att vi har gjort bra…vi gick ju den här SPSM kurs att ut-
veckla elevhälsan… där tog vi tipset att vi ska ha … vi har nånting som vi 
kallar Bokningsbar tisdag med EHT…och då har vi en timma varje tisdag…och 
då kan folk boka in sig och diskutera saker med oss … jag vill prata om den 
här eleven eller jag vill prata om den här situationen eller jag vill prata 
om läromedel …så att man verkligen får tid att prata istället för att man 
springer på varandra i korridoren eller man skriver en nån anmälan eller så 
och i och med att vi är med på arbetsenhetsmötena också så finns ju det 
möjlighet att…det finns…EHT är väldigt tillgängligt…(SP6) 
 
Informanten berättar hur skolan möjliggör samarbete mellan lärare och skolans elevhälsoteam 
(EHT) genom Bokningsbar tisdag med EHT. 
 
7.2.3 Samarbete gynnar integrerad elev 

Resurser handlar i första hand om personalkostnader. Skolor genomför undervisningen för in-
tegrerade elever genom att stötta med personal t.ex. specialpedagog, speciallärare, lärare, re-
surspersonal och/eller elevassistent. Lärare planerar och samarbetar med speciallärare som 
därefter genomför undervisningen. Sju av nio informanter berättar att skolornas speciallärare 
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arbetar regelbundet med integrerad elev. En informant berättar om hur mycket eleven upp-
skattar arbetet med specialläraren. 
 
Just den här killen då har ju sitt klassrum vägg i vägg till specialläraren 
när det gäller språk då …han gillar ju väldigt mycket det så han kikar 
gärna in där varje dag lite grann och sådär och då försöker hon möta honom 
i det …han får komma in en stund … sen om man tänker mer …alltså…planerad 
undervisning så tror jag att han går hos specialläraren för språk tre 
gånger i veckan och specialläraren i matematik tre gånger i veckan. (SP7) 
 
Informanten upplever att integrerad elev gynnas av att elevens klassrum är nära speciallära-
rens rum. Det möjliggör ett naturligt samarbete mellan elev, lärare och speciallärare under 
skoldagen. 
 
När resurser finns vid planering och genomförande av undervisningen upplever informanter 
ändå en utmaning vid genomförandet av undervisningen. Eleven är integrerad i klass och det 
tar energi att genomföra lektioner. Två av informanterna beskriver hur lärare samarbetar med 
elevassistent som finns för integrerad elev. Elevassistent följer elevens mående och ork, ligger 
steget före och bestämmer pauser under skoldagen. Specialpedagog, lärare och elevassistent 
har tillsammans ett kontinuerligt arbete kring detta. 
 
…Nu när hon nu har blitt mer tonåring så har vi behövt lägga in fler pauser 
för att hon ska orka med liksom annars är hon helt slut på eftermiddagen 
och är…när hon kommer hem liksom arg och sådär…då provade vi att ta mer re-
gelbundna pauser och ett tydligt schema och när vi gör det så ser hon att 
det här gör att det blir bättre och att hon orkar liksom hela dagen …både 
att man vågar prova och man verkligen gör det och inte bara säger att man 
lagt in dem så gör man det liksom inte…det tycker jag att hon är bra på 
…det här måste vi testa och då gör hon verkligen det. (SP5) 
 
Elevens dagsform är avgörande kring hur mycket eleven orkar vara i klass. Informanten upp-
lever att lärare utför det som är planerat för integrerad elev men är lyhörd för elevens mående. 
 
7.2.4 Möta elevens behov 

Uppdraget för en skola och dess personal när undervisningen planeras och ska genomföras för 
integrerade elever ställer krav på personalens kompetens. Tidigare redovisas att informanter 
upplever att många lärare saknar intresse och kunskap för att planera och genomföra undervis-
ningen. Vidare berättar flera informanter om skolans arbete när det gäller att kartlägga och 
fånga elevens intresse och motivation till skolarbete. Informanten beskriver personalens krea-
tivitet som möjliggör planering och genomförande av undervisningen för integrerade elever. 
 
Han gillar att va med städerskorna han gillar torktumlare och tvättmaskiner 
så försöker vi hitta lärande i tvättmaskinen ….kan man sitta och titta på 
när det snurrar i tvättmaskinen samtidigt som man försöka lura in lite in-
lärning liksom så han är ju också på ett sätt så upptäcker han väldigt 
snabbt när vi försöker få in lite undervisning för det gäller att vara… det 
går liksom inte…det går inte att ha något läromedel med honom det går inte 
att ha ett läromedel som man följer utan här handlar det om att vara upp-
finningsrik …hon är grym på det och behöver stöd …vi träffas ofta och pra-
tar och pratar och funderar och letar material och tittar på SPSM:s hemsida 
och försöker allt vi har för att hitta liksom. (SP8) 
 
Det kan handla om att berörda lyssnar på eleven beträffande t.ex. var eleven helst vill arbeta 
någonstans men också att utmana med uppgifter på rätt nivå. Uppgifter som är lustfyllda som 
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befäster det eleven redan kan och därefter hitta nästa uppgift som utmanar på nästa nivå. In-
formanten upplever att personalen möter elevens behov under skoldagen. 
 
7.2.5 Integrerad elev på mellanstadiet utmanar både pedagogiskt 

och socialt 

Informanternas upplevelse är att lärare ofta planerar utifrån grundskolans läroplan men bedö-
mer den integrerade elevens kunskaper utifrån grundsärskolans läroplan. En informant berät-
tar att rektor gjort ändringar i timplanen för integrerad elev och att detta finns dokumenterat i 
elevens åtgärdsprogram. Övriga informanter berättar att den integrerade eleven följer grund-
skolans timplan. Lärarna har generellt inte samma krav på elevernas kunskaper som de har på 
övriga elever i klassen. Skolans kompetens att möta elevens behov på mellanstadiet är en ut-
maning på flera sätt, både pedagogiskt och socialt. Flera informanter är osäkra på hur t.ex. 
No-ämnena och So-ämnena ska planeras och genomföras på mellanstadiet. Två läroplaner, 
kursplaner och timplaner krockar i arbetet. Integrerad elev läser No-ämnena och So-ämnena i 
block medan övriga elever i klassen läser dessa ämnen var för sig. Dessutom lyfter flera infor-
manter vikten av att integrerad elev får både stöttning enskilt och är med i klass. 
 
Det är lurigt …det blir ju svårare och göra det ju äldre dom blir…för det 
är ju inte meningen…det pratade vi mycket om på den här kursen…det är inte 
meningen att dom ska sitta ute i korridoren då är dom ju inte integrerad 
…och jobba med sina egna saker …det är ju inte det som är grejen med det 
hela…för då behöver dom ju inte …då är man ju inte med…men vissa grejer 
kanske man måste nöta lite extra på egen hand och sen vara med i den stora 
gruppen så mycket som det går. (SP6) 
 
Informanten upplever arbetet med äldre, integrerade elever i grundskolan som en pedagogisk 
utmaning. 
 
Kompetensen hos den personal som arbetar med integrerade elever möjliggör arbetet med pla-
nering och genomförande av undervisningen. En informant berättar om både en utmaning och 
en möjlighet i arbetet med integrerad elev. Utmaningar som att lärare anser att det är svårt att 
bedöma och att sätta betyg samt undervisa utefter två kursplaner. Möjligheter där skolan har 
speciallärare med rätt kompetens och erfarenhet av arbete på särskolan samt att ha arbetat 
med integrerade elever i grundskolan. 
 
Kanske till viss del den…för många lärare tycker att det är lite svårt 
ibland …hur mycket ska man bedöma…bedömningsbiten… när det börjar närma sig 
betyg då tycker jag att man får fler frågor och just det här …hur är det 
att undervisa utefter två kursplaner. Men sen har jag sån tur kan man väl 
säga på skolan så hon som är speciallärare har även jobbat borta på särsko-
lan och på …detta är hennes gebit …så jag känner dem eleverna vi har i 
dagsläget som är nere i Flexgruppen dem ombesörjer ju hon…Där är jag inte 
jätteinvolverad i dem eleverna …jag är involverad rent praktiskt så ..om 
typ det är anpassningar i scheman eller resursfördelning eller rent ta fram 
material och den biten det sköter hon för det kan hon på sina fem fingrar. 
Hade jag inte haft henne där då hade jag ju kanske fått engagera mig mer 
när det just gäller materialmässigt och så för det klart att en del tycker 
att det är svårt om man ska ha elever som ligger på en helt annan kunskaps-
nivå tillsammans med alla andra. (SP2) 
 
Informanten upplever ett stöd i speciallärares kompetens i arbetet med integrerade elever i 
grundskolan. 
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Ytterligare en utmaning är det sociala, den integrerade elevens samhörighet med jämnåriga. 
Flera informanter beskriver att skolorna har integrerade elever på låg och mellanstadiet men 
att det sedan blir det svårare att vara integrerad på högstadiet. Eleven kan uttrycka skillnaden 
mellan att vara integrerad och att gå på särskola. En informant berättar om den erfarenheten i 
mötet med elev. 
 
Ja dem vill vara kvar i klassen med sina kompisar…ialla fall här. Jag tän-
ker att sedan vid högstadiet får man ju ta en ny diskussion där när man ser 
hur eleven kommer klara sig och vilken skola dem väljer och vilka förut-
sättningar den skolan har att ta emot det är ju jätteviktigt för där är det 
så mycket mera som eleven ska klara på egen hand. Då är det lätt att dem 
tappar det och blir hemmasittare. Dem vi har haft hittills, dem individin-
tegrerade som jag har varit med om har blivit utredda i typ fyran och fem-
man och sen har haft dem till sexan och sen har dem gått över till högsta-
diet och på grundsär. Då när man har fått återkoppling från dem så säger 
flera av utav dem: jag har fått kompisar…jag har fått riktiga kompisar…Man 
blir ju nästan ledsen när man hör det. Då känner dem att de har hittat nå-
gon som är lika sig själv och funkar på samma nivå som dem. (SP1) 
 
I mellanstadiet går eleven integrerad i ordinarie klass och byter sedan skola till grundsärsko-
lan. Informant träffar elev som berättar hur det är på grundsärskolan och att elev har fått kom-
pisar. 
 

7.3 Specialpedagogernas upplevelser av handledning till peda-
gogisk personal som arbetar med integrerade elever i 
grundskolan 

 
7.3.1 Skolledningens beslut om handledning har betydelse 

Handledning till pedagogisk personal ser olika ut på skolorna. Specialpedagogerna möter pe-
dagogisk personal som har olika yrken och därmed olika roller i arbetet med integrerade ele-
ver i grundskolan. Informanterna gör en skillnad mellan handledning och konsultation. Det är 
två informanter som handleder regelbundet elevassistenter eller resurspersonal. Medan övriga 
informanter träffar pedagogisk personal för konsultation eller rådgivning mer oregelbundet. 
Pedagogisk personal kan vara elevassistent, resurspersonal, lärare eller speciallärare. Tiden att 
genomföra handledning eller konsultation är knapp. 
 
Det här är nog det värsta …det är så svårt att få den här tiden …det är 
jättesvårt att få tiden …jag håller på att bli galen idag…idag var jag nog 
inbokad på tre grejer samtidigt …det var överlämning från förskolan som jag 
inte kunde gå på det var handledning med resurs innan dess och sen samti-
digt skulle jag vara på pedagogiskt café och det var planerat liksom sen 
förra terminen. (SP9) 
 
Informanten upplever en frustration att få tiden att räcka till där skolledningen vill att infor-
mant ska finnas med i flera olika sammanhang på skolan samtidigt. 
 
Flera informanter lyfter behovet av att skolledning skapar förutsättningar för att handledning 
till pedagogisk personal ska kunna äga rum och ge resultat. 
 
Kan man säga…så där har vi en handledning …den fortlöper hela tiden …och 
där har vi landat i för jag försökte ha dom här handledningarna och boka 
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dom vilket var helt omöjligt och då sa jag det till rektor att förutsätt-
ningen är ju att dom har ju det schemalagt och hon har prioriterat det…och 
det har gett väldigt god effekt …då kan vi jobba både med individen men 
också på lite mer övergripande …ibland har vi lite texter som vi läser och 
så det beror lite på vad som bubblar i gruppen liksom. (SP8) 
 
Rektor leder arbetet på skolan och möjliggör för informant att möta pedagogisk personal i 
handledning. Informant leder därefter dessa handledningstillfällen. 
 
7.3.2 Specialpedagog och skolpsykolog som en resurs i handled-

ning 

Arbete med integrerade elever i grundskolan skiljer sig från skola till skola. Ett tydligt möns-
ter är att specialpedagogen är en resurs på skolan som används i handledning eller i konsultat-
ion till pedagogisk personal. Möten mellan olika yrkesprofessioner gynnar arbetet med inte-
grerade elever. Specialpedagogen på skolan finns tillgänglig för lärare som inte räcker till i 
den utsträckning som krävs för integrerad elev. En informant berättar om när specialpedago-
gen finns tillgänglig i arbetet med integrerad elev. 
 
Det kan va…det skulle kunna vara…för det mesta så handlar det om att lära-
ren känner sig otillräcklig …att det blir för mycket …att hålla alla grejor 
igång…samtidigt som man har en klass så ska man se till att den eleven ska 
komma ner från trappan …det var det jag pratade om förut…då kan man försöka 
styra elevassistenten att ta sånt där som är lite mer runt omkring…som av-
lastar läraren lite …men att dom kan känna att det här ligger inte på mitt 
bord då kan det bli att i den mån man pratar med läraren att det här går 
inte längre jag får inte ihop det liksom…hur ska vi göra liksom …och då är 
jag med i tankarna kring det …delvis kan det vara att man försöker skruva 
på lärarens tänk och insats kring detta…gör så här istället du behöver inte 
gå med hela vägen utan du kan se till att dom tar sin bästa kompis i handen 
eller att man är med och tänker i såna grejor …framför allt så är det här 
med att få lärarens dag och timmar och tid att gå ihop …i det pusslet som 
kan man vara med och va delaktig i. (SP7) 
 
Informanten finns med, lyssnar på samt utmanar lärarens tänk i arbetet med integrerad elev. 
Informanten upplever sig som en resurs i mötet med läraren. 
 
Tre informanter berättar också om ett samarbete med skolans skolpsykolog. Specialpedagog 
och skolpsykolog utför handledning av elevassistenterna tillsammans utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv samt ett psykologiskt perspektiv. En informant berättar om detta samarbete. 
 
Vi har även i år gjort så att vi haft handledning av elevassistenterna i 
grupp och då har jag som specialpedagog och våran skolpsykolog haft dem 
…handledning/konsultationssamtal där dem kan få prata av sig lite eller …ja 
ställa frågor för det kan ju vara både pedagogiska frågor som hamnar hos 
mig eller mer psykologiska som hamnar hos psykologen så att det har väl 
också uppskattats är min uppfattning. (SP5) 
 
Informanten upplever att denna handledning/konsultation som utförts av specialpedagog och 
skolpsykolog har varit uppskattat. 
 
7.3.3 Lyssna in vad pedagogisk personal behöver 

Personalens specialpedagogiska kompetens blottas i handledning och konsultation. Informan-
ternas upplevelser är att lärare saknar specialpedagogisk kunskap i arbetet med integrerade 
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elever. Däremot är upplevelsen att det kan vara avgörande vilken inställning som lärare har 
till arbetet. 
 
Det blir det som dem har med sig i sin utbildning. Sedan är dem ju olika, 
en del är väldigt öppna för råd och tänker själv och kan jag göra så här 
eller du vet så och andra är inte det…Där skiljer det väldigt mycket. Vissa 
lärare ser bara möjligheter och där passar dem här eleverna in helt per-
fekt…Där blir det sällan problem och där blir liksom inkluderingen och ge-
menskapen så mycket mycket mera påtaglig. (SP1) 
 
Informanten upplever att lärares förhållningssätt och förmåga till reflektion över sitt arbete 
har betydelse. Även att ha mod till att våga förändra och utmana arbetet med integrerade ele-
ver ger resultat. 
 
Den kompetens lärare besitter kan också breddas vid handledning och konsultation. Lärarens 
”verktygslåda” kan bli större genom att bygga upp olika metoder och tillvägagångssätt för att 
möta elevens behov. En informant upplever också att det är möjligt att skaffa sig rätt verktyg i 
arbetet med integrerad elev. 
 
Jag tror att …har du läst den här…Bo Hejlskov boken …förändra eller…men där 
har han en liknelse ialla fall med att skolan är en bilverkstad och någon-
stans behöver man …om det kommer en Toyota och man är bara väldigt bra på 
reparera och bara har Volvoverktyg så blir det ett problem när man ska re-
parera eller serva Toyotan…Jag tror att det är så man måste tänka… Det är 
på något samma sak som vad behöver du kunna som att komma ut som lärare i 
grundskolan …det beror på både vilken skola du är på och på vilka elever du 
har framför dig …Jag tror att alla lärare någon gång har haft en klump i 
magen inför när man har sett någon elev som kommer i sin klass hur i hela 
friden ska jag hantera det här då har man ju inte verktyget men då måste 
man ju nånstans gå och skaffa sig verktyget …det är väl det som vi är olika 
bra på att hantera. (SP3) 
 
Informanten hänvisar till litteratur. Om viljan finns kan lärare erhålla den kompetens som 
krävs för att utveckla arbetet med integrerade elever i grundskolan. 
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8 Diskussion 
8.1 Resultatdiskussion 
Studiens övergripande syfte var att undersöka nio specialpedagogers upplevelser av arbetet 
med integrerade elever i grundskolan. Studien hoppades bidra med ny kunskap med fokus på 
tre specifika områden. Det första området handlar om vilka förutsättningar som finns och hur 
organisationen utformas för integrerade elever i grundskolan. Det andra området fångar möj-
ligheter och utmaningar med planering och genomförande av undervisningen. Det tredje om-
rådet ringar in samarbetet mellan specialpedagog och pedagogisk personal som kan ske på 
olika samtalsarenor men i synnerhet vid handledning och vad den kan handla om. Följande 
forskningsfrågor preciserar syftet: 
 
Hur upplever specialpedagogerna förutsättningarna och organisationen i arbetet med integre-
rade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna möjligheter och utmaningar med planering och genomfö-
rande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan? 
Hur upplever specialpedagogerna handledningen till pedagogisk personal som arbetar med in-
tegrerade elever i grundskolan? 
Sammantaget har studien besvarat syfte och forskningsfrågor. 
 
I studien framkom det att specialpedagogerna upplever att kommunens och skolans struktur, 
ledning och organisation har betydelse för arbetet med integrerade elever. Specialpedagogerna 
berättar att det finns en stödjande funktion centralt i respektive kommun. I en av kommunerna 
har verksamhetsutvecklaren den funktionen och i detta fall med erfarenhet av grundsärskolans 
arbete. Göransson m.fl. (2020) hävdade att det finns ett behov av att utveckla en samverkan 
mellan skolformerna grundskola och grundsärskolan samt dess lärare. Verksamhetsutveckla-
ren blir därmed bryggan mellan grundsärskola och grundskola och kan därmed bidra med sin 
erfarenhet och kunskap i mötet med grundskolan och elevhälsans personal. Detta kan kopplas 
till det som Nilholm (2020) menar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Nilholm anser att 
det således är nödvändigt att kommuner har specialpedagogisk kompetens, centralt, i arbetet 
med integrerade elever. 
 
Skolverket (2014) skriver att det är skolhuvudman och rektors ansvar att ge personalen den 
kompetens som krävs. Det är gynnsamt när rektor ger tid till kompetensutveckling (Skolin-
spektionen, 2016). Konsultation och handledning är exempel på samtalsarenor där specialpe-
dagogerna kan möta pedagogisk personal. I tidigare forskning beskriver Nisser (2013) skolors 
arbete och när rektor ger tid och förutsättningar skapas samtalsarenor. Skolinspektionens 
granskning visade att dessa samtalsarenor saknades. Den här studien visade att samtalsarenor 
förekommer men att det ser olika ut mellan kommunerna och emellan skolorna. Specialpeda-
gogerna upplever däremot att när skolledning och rektor skapar förutsättningar för pedagogisk 
personal att möta specialpedagog främjar det arbetet med integrerade elever. En av specialpe-
dagogerna betonar vikten av att schemalägga handledningstillfällena. Specialpedagogen moti-
verar behovet av handledning, till pedagogisk personal och rektor beslutar om handledning 
som genomförs. Därefter fick dessa handledningstillfällen god effekt på skolan. Flera av spe-
cialpedagogerna beskriver också när handledning ägt rum tillsammans med skolpsykolog. 
Studiens resultat bekräftar vad tidigare studier har visat, lärare har behov av stöd av specialpe-
dagog i arbetet med integrerade elever (Valeo, 2008; Al Khatib & Al Khatib, 2008; Florian & 
Black-Hawkins, 2011; Gerrbo, 2012; Kotte, 2017; Andersson, 2020). Specialpedagoger anser 
att lärare har behov av stöttning för att undervisa integrerade elever (Minke, 1996). Göransson 
m.fl. (2015) hävdar att specialpedagoger är förberedda på dessa arbetsuppgifter som därmed 
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kan genomföras på skolor. Det relationella perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001) framträder 
därmed. Elev med intellektuell funktionsnedsättning är integrerad i grundskolan. Det är ett 
uppdrag för skolan och dess personal där eleven kan vara i svårigheter och detta kan belysas 
vid handledningstillfället. 
 
Rektor ska ge personalen den kompetensutveckling och tid som krävs för att erhålla god kun-
skap om de olika skolformerna samt kurs- och ämnesplaner (Skolverket, 2014). I resultatet 
beskriver flera specialpedagoger att tid är en utmaning för lärare. Tidigare forskning visar att 
lärare anser att det ställs höga krav på att anpassa undervisningen och uppgifterna för integre-
rade elever (Andersson, 2020; Čagran & Schmidt, 2011). Likaledes menar Flatman Watson 
(2009) att det saknas förutsättningar att undervisa integrerade elever. Studien visar att special-
pedagogerna upplever att lärare inte har förutsättningar att läsa in sig på två läroplaner, göra 
två planeringar och därefter genomföra undervisningen. Samtidigt visar Skolinspektionens 
granskning att lärare upplever att det är en utmaning att arbeta efter två läroplaner (Skolin-
spektionen, 2016). Idag erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Studiepaketet 
dubbla läroplaner för att möta behovet (SPSM, 2022). Enligt Statens offentliga utredning 
(2021:11) ska Skolverket och SPSM dessutom utveckla tillgängliga moduler för lärare i 
grundskolan. Skolsvårigheterna eller utmaningarna kan förklaras ur ett dilemmaperspektiv 
(Nilholm, 2020) när specialpedagoger beskriver att lärare inte har förutsättningar att arbeta ef-
ter dubbla läroplaner. 
 
Tidigare forskning beskriver hur lärare saknar kompetens inom specialpedagogik (Avramadis 
& Norwich, 2002; Al Khatib & Al Khatib, 2008; Adewumi & Mosito, 2019; Andersson, 
2020). Avramdis och Norwich (2002) menar att lärares kompetens inom specialpedagogik har 
betydelse för elever som är i behov av särskilt stöd. Lärare är inte utbildade för att undervisa 
elever med intellektuell funktionsnedsättning (Al Khatib & Al Khatib, 2008; Adewumi & 
Mosito, 2019). Statens offentliga utredning (2021:11) belyser flera saker bl.a. att lärare saknar 
grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och om grundsärskolans styr-
dokument. Studien visar att specialpedagogerna är medvetna om att pedagogisk personal sak-
nar kompetensen men upplever vikten av att lyssna in vad pedagogisk personal behöver för 
kompetensutveckling. Specialpedagogerna beskriver betydelsen av att möta lärares behov. Lä-
rares förhållningssätt och lärares förmåga att reflektera över sin undervisning har betydelse 
för integrerade elever. En av specialpedagogerna uttrycker att möjligheten finns att skaffa rätt 
verktyg. Det relationella perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001) blir synligt härmed eftersom 
skolan och dess pedagogiska personal anstränger sig för att möta elevers olikheter genom att 
skaffa sig den kunskap som krävs. 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) har utbildningen inom grundskolan och grundsärskolan olika 
syften. Inom grundskolan är utbildningens syfte ”Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och 
värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa” (2010:800, 10 kap. 2 §) medan 
man inom grundsärskolan är utbildningens syfte ”Grundsärskolan ska ge elever med utveckl-
ingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar 
elevernas förmåga att tillägna sig dessa” (2010:800, 11 kap 2 §). Integrerad elev i grundskolan 
ska därmed erhålla en anpassad utbildning. Studien visade att samtliga intervjuade specialpe-
dagoger strävar efter att anpassa utbildningen. Däremot finns det möjligheter och utmaningar 
med planering och genomförande av undervisningen för integrerade elever i grundskolan. 
Specialpedagogerna upplever både pedagogiska och sociala utmaningar i arbetet. Tidigare 
forskning visar att integrerade elever gör större framsteg i läsning och skrivning än elever i 
grundsärskolan (Dessemontet, 2012; Tremblay, 2013). Dessutom visar forskning att integre-
rade elever är positiva till undervisning med klasskamrater men är negativa till delaktighet i 
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undervisningen. Ofta hänvisas eleverna till små och särskilda undervisningsgrupper istället 
för att vara med i klassrummet (Duff, 2013). Men det är ett dilemma. Skolinspektionens 
granskning visar när en integrerad elev är i ett klassrum där två skolformer ska kombineras 
finns det en risk att undervisningen blir för svår och som kan leda till att eleven blir stressad 
(Skolinspektionen, 2016). Gerrbo (2012) hävdar att den största utmaningen för integrerad elev 
är socialt och inte kunskapsmässigt. Andersson (2020) forskning visar att integrerad elev har 
behov av stöd i det sociala samspelet med andra barn. Studiens resultat överensstämmer med 
tidigare forskning eftersom specialpedagogerna upplever att den integrerade elevens samhö-
righet med jämnåriga är en utmaning. I studiens resultat skildras flera utmaningar i arbetet 
och att dessa ökar med stigande ålder. Under lågstadiet fungerar det bättre att integrera elev 
och där en pedagogisk, social och fysisk miljö kan erbjudas vilket främjar elevens delaktighet. 
Medan specialpedagogerna upplever att tiden på mellanstadiet, årskurs 4-6, är en kritisk punkt 
och att tiden på högstadiet, årskurs 7-9, är den största utmaningen. Lärare är osäkra vid plane-
ring och genomförande av undervisningen och framför allt i No- ämnena och So-ämnena. Lä-
rare vill bl.a. ha stöd av specialpedagog i arbetet med betyg och bedömning. I Statens offent-
liga utredning (SOU 2021:11) framkommer att speciallärare handleder lärare i arbetet kring 
planering och genomförande av lektioner för integrerade elever. Tidigare forskning framhåller 
att samundervisning gynnar integrerade elever (Magiera m.fl., 2016). Studien visar att sju av 
de nio specialpedagoger som intervjuats upplever att skolornas speciallärare möjliggör ett 
stöd för både lärare och integrerad elev. 
 
Socialstyrelsen och Skolverkets Vägledning för elevhälsan (2016) redogör för elevhälsans in-
satser där samverkan med pedagogisk personal betonas. När specialpedagogerna ger handled-
ning eller konsultation till pedagogisk personal är det ett sätt att samverka inom organisat-
ionen för att utveckla skolans lärandemiljöer. Skolverket (2016) hävdar att behovet finns ef-
tersom huvudmän strävar efter en tillgänglig lärmiljö för alla elever men visar samtidigt att 
förutsättningar saknas att erbjuda pedagogisk, social och fysisk miljö för elever med funkt-
ionsnedsättning. Studien visar att det förekommer samarbeten inom respektive kommun och 
skola. Samarbete sker dessutom mellan olika yrkesprofessioner i arbetet med integrerade ele-
ver. Specialpedagogerna beskriver ett samarbete med rektor vid resursplanering för integre-
rade elever. Resurser har betydelse. Det kan handla om resurser som pedagogisk personal och 
den fysiska lärmiljön. Flera av specialpedagogerna uttrycker vikten av att vara kreativ med de 
resurser som finns tillgängliga. Dagligen samarbetar pedagogisk personal, olika yrkesgrupper, 
inom skolan vilket gynnar integrerad elev. Flera av specialpedagogerna upplever också att pe-
dagogisk personal lyssnar av elevens mående och behov i det dagliga arbetet. Därmed följer 
den pedagogiska personalen de riktlinjer som finns i skollagen. I lagtexten står det att barn ska 
ha möjlighet att uttrycka sina åsikter i proportion till ålder och mognad (2010:800, 1 kap. 10 
§). Det relationella perspektivet framträder eftersom eleven och den omgivande miljön är i fo-
kus. Elevhälsan och pedagogisk personal samverkar för att möta elevens mående och behov i 
det dagliga arbetet. 
 

8.2 Metoddiskussion 
Då specialpedagogernas erfarenheter och upplevelser undersöks i denna studie, har en kvalita-
tiv metod med intervjustudie valts. Den kvalitativa metoden har svarat på problem, syfte och 
forskningsfrågor. Fenomenet Integrerade elever har studerats på djupare plan där data samlats 
in från ett antal intervjuer som har studerats närmare (Jacobsson och Skansholm, 2019). Feno-
menologi har varit kärnan i teori och metod där forskaren har förmågan att studera erfaren-
heter (Kvale & Brinkmann, 2014) och där fenomenologin beskriver människors upplevelser 
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av ett fenomen (Larsson, 1986). Studien har beskrivit hur nio specialpedagoger upplever för-
utsättningar för att samarbeta med samt stödja pedagogisk personal som ansvarar för integre-
rade elever. Studiens resultat har dock visat på redan känd kunskap vilket Bredmar och Dahl-
berg (2019) påvisar vara möjligt vid en fenomenologisk ansats. Livsvärldsfenomenologin är 
en av de teorier som har använts. Specialpedagogernas livsvärldar har studerats. Med hjälp av 
tre perspektiv inom specialpedagogiken; kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och di-
lemmaperspektivet har studiens syfte och forskningsfrågor kunnat besvaras. 
 
Studien har använt en kvalitativ metod. Forskaren ville initialt genomföra en kvalitativ fallstu-
die men på grund av Covid19 kunde inte en fallstudie genomföras. Studien har istället genom-
fört kvalitativa halvstrukturerade livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Forskaren 
får genom intervjuer kunskap om människors livsvärld (Bengtsson, 2005).Forskarens uppgift 
har varit att tolka och förstå de resultat som framkommit. Den kritik som finns mot kvalitativa 
forskningen där forskarens egna erfarenheter kan påverkar tolkningen kan diskuteras (Stukát, 
2011). I den här studien har forskaren begränsad erfarenhet av integrerade elever. Detta kan 
ha varit en tillgång så väl som en brist i vissa avseenden. En tillgång för att tolka och förstå de 
resultat som framkommit. Forskaren har inte, sedan tidigare, en bild av hur arbetet med inte-
grerade elever organiseras och kan med hjälp av intervjufrågor fånga en objektiv bild av spe-
cialpedagogernas erfarenheter och upplevelser. Däremot finns det en risk att forskarens ringa 
erfarenhet kan ha påverkat och begränsat tolkningen av resultatet på ett djupare plan. 
 
Pilotintervjun genomfördes och där fråga nummer 8 ”Här kommer några begrepp. Vad bety-
der dessa för dig? Inkludering Integrering Delaktighet Gemenskap” tog lång tid för deltaga-
ren att svara på. Nu i efterhand kunde den frågan ha strukits ur intervjuguiden eftersom resul-
tatet på den frågan inte har använts. Frågorna i intervjuguide var indelade i tre teman utifrån 
studiens forskningsfrågor. Frågornas karaktär kan diskuteras. Specialpedagogerna får beskriva 
och berätta om sin erfarenhet med hjälp av frågorna. Vad specialpedagogerna tycker och tän-
ker var svårare att fånga utan att påverka informanten. Intervjuaren har haft som ambition att 
inte påverka informanten med sin åsikter. Alla intervjuer genomfördes digitalt via Teams. Vid 
transkribering av intervjuerna noterades att inte alla frågor ställdes under intervjuerna. Efter 
varje intervju avvarades ca 10 minuter för reflektion där intervjuaren reflekterade över för-
mågan att lyssna och ställa frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan berika in-
tervjuns resultat vilket visades i den här studien. Genomgående har reflektionen varit att det 
har varit en svår utmaning att under intervjutillfällena tänka på flera saker samtidigt som att 
t.ex. lyssna, ställa frågor utifrån intervjuguiden och ställa följdfrågor. När informanten svarat 
på en fråga har det hänt att flera frågor besvarats samtidigt som kan vara en förklaring till att 
alla frågor inte har ställts. Under intervjun har därmed intervjuaren tagit beslutet och gått vi-
dare till nästa fråga eller hoppat över kommande fråga. 
 
Vad det gäller studiens urval av informanter har ett målstyrt urval genomförts. Antalet infor-
manter har varit nio stycken som bestämdes med stöd av litteratur (Kvale & Brinkmann, 
2014). Studiens resultat berikades genom att två kommuner i Sverige deltog men en jämfö-
relse mellan kommunerna har inte genomförts. Forskaren har dock fått en inblick i hur arbetet 
ser ut i två olika kommuner för integrerade elever. Forskaren har på egen hand ansvarat för 
datainsamling, bearbetning och analys. Intervjuer, transkriberingar och analys har tagit tid. 
Antalet informanter har ändå möjliggjort för forskaren att analysera, koda och hitta kategorier. 
 
Studiens syfte och urval var tydligt som föranledde att endast yrkesgruppen specialpedagoger 
har intervjuats. Men forskaren har vid flera tillfällen reflekterat över dess begränsning. Infor-
manter har under intervjuerna berättat om vad speciallärare, lärare eller elevassistenter utför i 
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arbetet med integrerade elever. Det hade varit berikande att undersöka flera yrkesgrupper som 
t.ex. rektor, speciallärare, lärare och elevassistenter på en skola. Studien hade dock blivit 
mycket mer omfattande om flera yrkesgruppers upplevelser av integrerade elever hade ge-
nomförts. Dessutom hade både syfte och forskningsfrågor behövts ändrats. 
 
Studien har vidtagit åtgärder för att stärka dess validitet och reliabilitet. Specialpedagogernas 
upplevelser har illustrerats av citat. Likaledes har alla specialpedagoger intervjuats digitalt via 
Teams utifrån intervjuguidens frågor. Slutligen kvarstår att diskutera studiens generaliserbar-
het där studiens resultat kan överföras till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Stu-
dien har få informanter. Forskaren har varit medveten om att studien har begränsningar där ett 
större underlag skulle ha kunna bidragit till en större generaliserbarhet. Men specialpedago-
gernas upplevelser har kunnat jämföras med tidigare forskning, statliga granskningar och ut-
redningar. Slutligen gällande studiens etiska överväganden har forskaren följt Vetenskapsrå-
dets (2017) fyra forskningsetiska principer. 
 

8.3 Studiens kunskapsbidrag 
I skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4§ står det: ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns 
och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”. Elever i grundsärskolan kan 
få sin utbildning i grundskolan, integrerade elever. Grundskolans specialpedagoger har arbets-
uppgifter som handledning och konsultation till pedagogisk personal (Socialstyrelsen & Skol-
verket, 2016). Specialpedagogers arbetsuppgifter ska därmed främja alla elevers utveckling 
och lärande. Studien har bidragit till att skildrat nio specialpedagogers upplevelser av skolors 
arbete med integrerade elever. 
 
I tidigare forskning framkom att lärare saknar specialpedagogisk kompetens (Avramadis & 
Norwich, 2002; Al Khatib & Al Khatib, 2008; Adewumi & Mosito, 2019; Andersson, 2020). 
Molfjord (2018) hävdar att specialpedagoger bör ha kunskap om intellektuell funktionsned-
sättning för att stödja den pedagogiska personalen på skolorna. Anderssons (2020) avhandling 
betonar vikten av att framtida forskning belyser speciallärare och specialpedagogers arbete 
med integrerade elever. Andersson menar att genom intervjua speciallärare och specialpeda-
goger som stödjer lärare med integrerade elever med fokus på förutsättningar och planering av 
undervisningen genereras ny kunskap. Studien har därmed bidragit med ny kunskap eftersom 
forskaren har intervjuat nio specialpedagoger och skildrat deras upplevelser av arbetet med 
grundsärskolans elever i grundskolan. 
 
Sammanfattningsvis har studien bekräftat tidigare forskning samt statliga granskningar och 
utredningar. Studiens resultat visar på vikten av att samverka inom en kommun, på en skola i 
arbetet med integrerade elever. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan stödja elever-
nas utveckling mot utbildningens mål. Skolans olika yrkesprofessioner samarbetar och dessu-
tom förekommer ett nära samarbete mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan. 
Framför allt förekommer ett samarbete mellan specialpedagog och rektor som har ett övergri-
pande ansvar på skolan. Studiens resultat skildrar hur specialpedagogerna upplever handled-
ning till pedagogisk personal. Flera specialpedagoger beskriver när handledning ägt rum till-
sammans med skolans skolpsykolog. Flera yrkesprofessioner från elevhälsan samverkar där-
med och har handledning tillsammans. Det här är ett nytt spår som är intressant. Det är ett sätt 
att samverka som går i linje med lagrådsremissen med förslag om ändringar i skollagen 
(Lagrådsremiss, 2022 17 februari) där elevhälsans arbete ska utövas på individ-, grupp- och 
skolenhetsnivå. 
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Sammantaget har studien med hjälp av dilemmaperspektivet kunnat se skolans utmaningar ur 
flera perspektiv. Styrdokument gör det möjligt för elever i grundsärskolan att få sin utbildning 
i grundskolan vilket leder till ett dilemma. Det leder till att skolor och lärare utmanas i arbetet 
att hantera två läroplaner i samma klassrum vilket också är ett dilemma. Utifrån ett katego-
riskt perspektiv har eleven svårigheter eftersom eleven har en intellektuell funktionsnedsätt-
ning medan ett relationellt perspektiv innebär att eleven hamnar i svårigheter med krav på 
omgivande lärmiljö. Studiens kunskapsbidrag balanserar därmed mellan det kategoriska och 
relationella. Pedagogisk personal bör få kompetensutveckling om intellektuell funktionsned-
sättning (IF) och om grundsärskolans styrdokument. Idag har Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM, 2022) bl.a. Studiepaketet dubbla läroplaner som riktar sig till lärare och öv-
rig personal i grundskolan som arbetar med elever med Intellektuell funktionsnedsättning. En-
ligt Statens offentliga utredning (2021:11) kommer tillgängliga moduler för lärare i grundsko-
lan i en snar framtid. Huvudman och rektor har i uppdrag att erbjuda en tillgänglig lärmiljö 
för alla elever och därmed erbjuda en pedagogisk, social och fysisk miljö för elever med 
funktionsnedsättning. Forskaren uppmanar huvudmän, rektor och specialpedagoger att bevaka 
dessa utbildningsinsatser för pedagogisk personal inom grundskolan. Forskarens förhoppning 
är att studiens kunskapsbidrag kan locka läsare inom utbildning på olika nivåer, såväl inom 
grundlärarprogrammet, specialpedagogprogrammet och rektorsprogrammet. 
 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Studien har intervjuat specialpedagoger men inte speciallärare. I intervjuerna framkom det att 
specialpedagogerna har ett nära samarbete med skolornas speciallärare. Anderssons avhand-
ling (2020) betonar vikten av att framtida forskning belyser speciallärares arbete med integre-
rade elever. Det kan vara ett förslag till vidare forskning eftersom även forskaren reflekterat 
över detta i den här studien. 
 
Elevhälsans professioner ska samverka i arbetet för att stödja elevernas utveckling mot utbild-
ningens mål. När specialpedagogerna beskrev ett framgångsrikt samarbete med skolpsykolog 
vid handledning till pedagogisk personal väcktes forskarens intresse och nyfikenhet. Dock rå-
der en viss osäkerhet vad tidigare forskning visar. Det hade varit intressant att intervjua speci-
alpedagog och skolpsykologer som tillsammans utför handledning till pedagogisk personal 
som arbetar med elever i grundskolan samt elever i grundsärskolan men som får sin utbild-
ning i grundskolan. En kvalitativ metod med intervjustudie skulle kunna genomföras med 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuer eller fokusgruppintervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Fokusgruppintervjuer innebär att flera personer intervjuas samtidigt om ett visst tema (Bry-
man, 2020). 
 
I studien framkom utmaningar i arbetet med integrerade elever, både pedagogiska och sociala, 
och att dessa ökar med växande ålder. Tidigare forskning visar att det finns ett behov av att 
utveckla en samverkan mellan skolformerna grundskola och grundsärskola och dess lärare 
(Klang m.fl., 2020; Göransson m.fl., 2020). Det finns ett behov av att lära av varandras verk-
samheter. Framtida forskning skulle kunna genomföras där samverkan äger rum mellan 
grundskola och grundsärskola. Ny kunskap skulle därmed kunna spridas till pedagogisk per-
sonal, inom både grundskola och grundsärskola. 
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Bilaga A Missivbrev Rektor  

  
GÖTEBORGS UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 
 
 

 
 
 
Till rektor 
 
 
Hej! 
Jag heter Anna Sandin och läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Göteborgs 
universitet. Den här terminen skriver jag min uppsats.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger upplever förutsättningar för att sam-
arbeta med samt stödja pedagogisk personal som ansvarar för elever i grundsärskolan men 
som har sin utbildning i grundskolan. Dessa elever kan vara integrerade i ordinarie klass i 
grundskolan.  
 

Studien är kvalitativ där intervjuer kommer genomföras. Jag är nyfiken och intresserad av att 
lära mig mer om det arbetet som specialpedagoger gör på skolor där elever är integrerade. Jag 
har varit kontakt med specialpedagog på er skola som kommer delta.  
 

Intervjuerna kommer att genomföras utifrån Vetenskapsrådets etiska regler. Det innebär att 
det är frivilligt att delta och specialpedagog/informant har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan. Resultatet av intervjuerna kommer hanteras på ett säkert sätt och inga obehöriga 
kommer ha tillgång till det. Det inspelade materialet kommer raderas då studien är genom-
förd.  

Uppgifter som kommun, skola och specialpedagoger (informanter) förblir anonyma. När re-
sultatet redovisas i uppsats kommer kommun, skola och informanter avidentifieras.  

 

Ni är välkomna att kontakta mig på telefon eller mail vid funderingar. 

XXX 

anna.sandin@XXX 

 

Med vänlig hälsning Anna  
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Hej! 
Jag heter Anna Sandin och läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Göteborgs 
universitet. Den här terminen skriver jag min uppsats.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger upplever förutsättningar för att sam-
arbeta med samt stödja pedagogisk personal som ansvarar för elever i grundsärskolan men 
som har sin utbildning i grundskolan. Dessa elever kan vara integrerade i ordinarie klass i 
grundskolan.  
 

Studien är kvalitativ där intervjuer kommer genomföras. Jag är nyfiken och intresserad av att 
lära mig mer om det arbetet som specialpedagoger gör på skolor där elever är integrerade.  

Tack för att just du vill delta i min studie. Intervjuerna kommer att genomföras utifrån Veten-
skapsrådets etiska regler. Det innebär att det är frivilligt att delta och Du som informant har 
rätt att när som helst avbryta Din medverkan. Resultatet av intervjuerna kommer hanteras på 
ett säkert sätt och inga obehöriga kommer ha tillgång till det. Det inspelade materialet kom-
mer raderas då studien är genomförd.  
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sultatet redovisas i uppsats kommer kommun, skola och informanter avidentifieras.  
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anna.sandin@XXX 
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Bilaga C Intervjuguide  

Bakgrund 
1.Vad heter du? 
2.Hur gammal är du? 
3.Kön?  
4.Vilken utbildning har du? 
5.Hur mycket arbetar du? %? 
6.Hur ser ditt uppdrag ut i dag som specialpedagog? Grundskola? Grundsärskola? Grundsko-
lor? Årskurser? 
7.Vem är din chef?  
 
8. Här kommer några begrepp.  
Vad betyder dessa begrepp för dig?  
 
Inkludering 
Integrering 
Delaktighet 
Gemenskap 
(Någon likhet eller skillnad mellan begreppen?) 
 
9.Berätta om din erfarenhet angående integrerade elever? Tidigare som specialpedagog? Tidi-
gare som lärare? 
10. Hur ser det ut just nu? Hur många elever är integrerade? 
11. Vilka arbetsuppgifter har du som specialpedagog i arbetet med integrerade elever på din 
skola? Varför just dessa? Vem/yrkesprofession bestämmer det? Centralt? Lokalt?  
 
Organisation 
12. Vilka rutiner finns i kommunen för elever som är integrerade?  
13. Hur ser samarbetet ut mellan grundskola och grundsärskola? (Nätverk? Vad önskas?) 
14. Vilka argument ligger till grund när skolan organiserar undervisningen där integrerade 
elever går? (Vilka aspekter tänker man på? Pedagogiskt? Socialt?)  
15. Vem har ansvaret för integrerad elev? (Rektor? Specialpedagog? Lärare? Ngn annan?) 
16. Hur involveras vårdnadshavare och elev i detta arbete?  
17. Hur tar skolan reda på hur alla elever upplever sin delaktighet och gemenskap på er 
skola? 
18. Skolan får riktade pengar till elev/elever som är mottagna i grundsärskolan. Berätta 
hur dessa pengar används? 
19. Hur organiseras undervisningen? (Vilka resurser finns? Lärare? Speciallärare? Elevas-
sistenter?) 
20. Finns beslut om anpassningar av timplanen? Vilka anpassningar angående timplanen bru-
kar göras? 
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Planering och genomförande av undervisningen 
21. Utgår planering av undervisning ifrån båda skolformernas kursplaner? Om svaret är ja 
lägg till följdfrågan: Berätta hur planering av undervisning ifrån båda skolformernas 
kursplaner genomförs? 
22. Börjar planeringen i den ena kursplanen och anpassar efter den andra eller startar man pla-
neringen i båda? 
23. T ex hur planeras natur- och samhällsorienterande ämnen när en elev i klass läser ämnena 
i block och övriga elever läser ämnena var för sig? 
24. Undervisas eleven efter den kursplan som gäller för den skolform som eleven är mottagen 
i? Om svaret är ja lägg till en följdfråga. Berätta hur?  
25. På vilket sätt deltar specialpedagog i den pedagogiska planeringen? 
26. Vilka möjligheter finns vid planering och genomförande av undervisningen? Berätta 
när det fungerat bra.  
27. Vilka utmaningar finns? 
 
(Hur följer lärare upp integrerade elevers kunskaper?) 
 
 
Handledning 
28.Vilka forum träffas specialpedagog och pedagogisk personal? (Vilka yrkesprofess-
ioner? Regelbundet?) 
29. Berätta hur du arbetar med handledning av pedagogisk personal som har integrerad 
elev.  
30. Berätta vad handledningen kan handla om? 
31. Vad krävs för att det ska fungera på bästa sätt? (Vem ska bestämma att handledning 
äger rum? Är rektor involverad?) 
32. Vad tycker lärarna om arbetet med integrerade elever?  
33. Vilken specialpedagogisk kompetens har pedagogisk personal som har integrerad elev? 
34. Vad behöver pedagogisk personal för kunskap?   
35. Vilken litteratur eller annan kompetensutveckling brukar du rekommendera pedagogisk 
personal? 
 


