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Abstract 
This study aims to investigate primary school teachers' perceptions of mainstreaming pupils in 

special needs to distinguish obstacles and the teachers’ perspective on pupils’ differences.   

Through qualitative interviews with a phenomenographical approach, four teachers' percep-

tions about individual integration obstacles and opportunities have been analyzed. The result 

has been sorted into description categories to visualize different aspects of obstacles and op-

portunities for individual integration. These are then analyzed on the basis of perceptions of 

pupils' differences in order to distinguish between the teacher's perceptions of pupils in spe-

cial needs and inclusion and segregation. 

 

From an inclusive perspective, all teachers emphasize the social benefits of individual integra-

tion. The teachers' perceive individual integration as an opportunity to normalize differences 

and disabilities. At the same time, teachers perceive that individual integration requires in-

cluding values in the classroom. Three of the teachers perceive the knowledge-sharing of spe-

cialists as more effective in the lesser teaching group.  

 

Three of the teachers perceive that teaching of SEN pupils requires individualized tuition and 

that a shortage of resources constitutes an obstacle for individual integration. The teachers' 

perceive individual adaptation as a balance between knowledge-orientation and social partici-

pation in the classroom. At the same time, they recognize that this adaptations also benefits 

other pupils.  

 

Analysis based on inclusive and compensatory perspectives on pupils 'differences shows that 

the teachers' perceptions varies and that none of them can be said to represent one perspective. 

There are both compensatory and critical perspectives in all teachers' perceptions. My analy-

sis shows a connection between teachers' compensatory perceptions and the experienced lack 

of resources as an obstacle to individual integration while an inclusive view tends to lead in to 

less material and more value-focused challenges.  
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka lärares perspektiv på elevers olikheter utifrån 

respondenternas uppfattningar om individintegrering av särskoleelever i grundskoleklass. 

Genom kvalitativa intervjuer med en fenomenografisk ansats har fyra lärares uppfattningar 

om individintegrerings hinder och möjligheter analyserats. Resultatet har sorterats i 

beskrivningskategorier för att synliggöra olika aspekter av hinder och möjligheter vid 

individintegrering. Dessa analyseras sedan utifrån uppfattningar utifrån perspektiv på 

elevernas olikheter för att urskilja samband mellan lärarens uppfattningar om elever i 

speciella behov och inkludering och segregering. 

 

I inkluderande anda betonar samtliga lärare individintegreringens sociala värden. Lärarna 

uppfattar individintegreringen som en möjlighet att normalisera olikheter och 

funktionsnedsättningar. Samtidigt uppfattar lärarna att individintegrering kräver en 

inkluderande värdegrund i klassrummet. Tre av lärarna uppfattar särskoleelevers 

kunskapsprogression som effektivare i mindre undervisningsgruppen. Tre av lärarna uppfattar 

att undervisning av särskoleelever kräver individanpassande förutsättningar och att resursbrist 

utgör ett hinder för individintegrering. Lärarna uppfattar individanpassning som en 

balansgång mellan kunskapsprogression och social delaktighet i klassrummet.  

Samtidigt är de överens om att individintegrering medför förändringar som också gynnar 

övrig undervisningsgrupp.  

 

Analys utifrån inkluderande och kompensatoriska perspektiv på elevers olikheter visar att 

utgångspunkten i lärarnas uppfattningar varierar och att ingen av dem kan sägas representera 

ett perspektiv. Det finns båda kompensatoriska och kritiska perspektiv i samtliga lärares 

uppfattningar. Min analys visar ett samband mellan lärarnas kompensatoriska uppfattningar 

och koppling till uppfattningar om bristande resurser som hinder för individintegrering medan 

inkluderande tankegångar leder in på mer värdegrundsorienterade utmaningar.  

 

 

Nyckelord 
Individintegrering, integrering, inkludering, grundsärskola, grundskola, segregering, 

utvecklingsstörning, specialpedagogik, fenomenografi  

 

 
 
 
  



Innehållsförteckning 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

2. Bakgrund ...................................................................................................................... 3 

2.1 Integrering av elever i särskilt behov ................................................................................... 3 

2.2 Från integrering till inkludering ........................................................................................... 3 

2.3 Inkludering och individintegrering i styrdokument och lagstiftning ....................................... 4 

2.4 Definitioner av integrering och inkludering .......................................................................... 5 

2.4 Intellektuell funktionsnedsättning ....................................................................................... 6 

2.5 Perspektiv på elevers olikheter ............................................................................................ 7 
2.5.1 Ett kompensatoriskt perspektiv på elevers olikheter............................................................................ 7 
2.5.2 Ett inkluderande perspektiv på elevers olikheter ................................................................................. 7 
2.5.3 Dilemma perspektiv .............................................................................................................................. 8 

3. Forskningsöversikt ...................................................................................................... 10 

3.1 Internationell forskning angående lärares inställning till individintegrering och inkludering 10 

3.2 Elevers olikheter och marginalisering ................................................................................ 11 

3.3 Skolledningens uppfattningar och deras betydelse för en inkluderande organisation .......... 12 

3.5 Sammanfattning ............................................................................................................... 12 

4. Teoretiska utgångspunkter .......................................................................................... 14 

4.1 Fenomenografi ................................................................................................................. 14 
4.1.1 Beskrivningskategorier och utfallsrum ............................................................................................... 14 

5. Metod ......................................................................................................................... 16 

5.1 Kvalitativ metod................................................................................................................ 16 
5.1.1 Uppfattningar...................................................................................................................................... 16 

5.2 Genomförande ................................................................................................................. 17 

5.4 Etiska överväganden ......................................................................................................... 18 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet .......................................................................................... 19 

6. Resultat ...................................................................................................................... 21 

6.1 Presentation av utfallsrum och analys ............................................................................... 21 

6.2 Utfallsrum ........................................................................................................................ 21 
6.2.1 Beskrivningskategori A: Uppfattningar om individintegrering som fokuserar på relationer och social 
utveckling..................................................................................................................................................... 21 
6.2.2 Beskrivningskategori B: Uppfattningar om individintegrering som fokuserar på organisation, 
placering och resurser ................................................................................................................................. 23 
6.2.3 Beskrivningskategori C: Uppfattningar om individintegrering som fokuserar på planering, 
undervisning och kunskapsprogression ....................................................................................................... 24 

6.3 Analys .............................................................................................................................. 26 
6.3.1 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori A: Relationer och social utveckling ............... 26 
6.3.2 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori B: Organisation, placering och resurser ........ 26 



6.3.3 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori C: Planering, undervisning och 
kunskapsprogression ................................................................................................................................... 27 

7. Diskussion ................................................................................................................... 28 

7.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 28 

7.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. 32 

7.3 Professionella reflektioner ................................................................................................ 32 

7.4 Fortsatt forskning.............................................................................................................. 32 

Referenser ...................................................................................................................... 33 

 

 

 

 



 

 1 

1. Inledning 
I den här studien undersöker jag fyra lärares uppfattningar av elevers olikheter och 

förutsättningar för särskoleelevers inkludering genom individintegrering i grundskoleklass.  

 

Samtidigt som inkluderingsbegreppets innehåll debatteras brottas skolorna med att skapa en 

miljö där alla elever känner sig trygga, delaktiga och sedda. En överväldigande del av den 

specialpedagogiska forskningen handlar idag om inkludering, Göransson och Nilholm (2013) 

varnar dock för att termen håller på och urvattnas.  

 

Ainscow, Dyson och Weiner (2013) menar att det fortfarande finns en utbredd uppfattning att 

elever i särskilda behov inte hör hemma i den ordinarie undervisningen. Lärarens uppgift är 

att undervisa en majoritet och de som inte passar in förvisas till särskilda 

undervisningsgrupper. Elever i särskilda behov anses fortfarande kräva en särskild 

undervisning. Olika former av specialgrupper blir praktiska lösningar på skolproblem. Trots 

en skolpolitisk ansats att inkludera fortsätter skolan i praktiken att normalisera ett utanförskap 

och sämre livsvillkor (Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

 

Grundsärskolan är en egen skolform och utgör idag den största delen av elever som 

segregeras från sina jämnåriga. Enligt Skolverket är det ungefär 1 procent av alla elever i 

grundskoleålder som är inskrivna särskolan (Skolverket, 2013). De flesta tillbringar större 

delen av sin skolgång i särskolegrupp även om många också har en klasstillhörighet. Rent 

statistiskt finns det en särskoleelev i var tredje eller fjärde skolklass. Det är därmed sannolikt 

att de flesta lärare någon gång under sin lärargärning ansvarar för en klass där en särskoleelev 

ingår. 

Trots att de flesta lärare idag visar sitt stöd för inkludering råder det delade meningar kring 

vilka som ska innefattas och vad det ska innebära. I den här studien kommer jag därför att 

undersöka högstadielärares uppfattningar om särskoleelevers deltagande i grundskoleklass.  

 

Tidigare forskning visar att många lärare motsätter sig att undervisa elever i särskilda behov i 

helklass (Avissar, Licht & Vogel, 2016). Studier visar också att lärare tenderar att bilda 

uppfattningar om elevernas möjlighet att integreras utifrån deras diagnoser (Avramidis & 

Norwich, 2010). Enligt Ineland, Molin och Sauer (2009) råder en stigmatiserande bild av 

särskolan som påverkar elevers självuppfattning och känsla av sammanhang. På sikt bidrar 

detta till att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk att hamna i 

utanförskap än sina jämnåriga. 

 

Detta är en fenomenografisk studie där jag undersöker lärares uppfattningar om 

särskoleelevers individintegrering och de perspektiv på elevers olikheter som syns i deras 

uppfattningar.  De uppfattningar som framkommer i detta examensarbete skulle kunna ligga 

till grund för att stärka särskoleelevernas delaktighet och synliggöra åtgärder för att stärka 

deras förutsättningar för att utvecklas tillsammans med sina jämnåriga och aktivt delta i 

samhällslivet. Den bild av utmaningar och förutsättningar som målas upp av lärarnas 

uppfattningar är också relevant i ett mer övergripande inkluderingsarbete.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka lärares perspektiv på elevers olikheter utifrån 

deras uppfattningar om individintegrering av särskoleelever i grundskoleklass.   

 

 

 Vilka hinder och möjligheter för särskoleelevernas individintegrering i 

grundskoleundervisning framkommer i lärarnas uppfattningar? 

 

 Vilka samband och motsättningar synliggörs i lärarnas uppfattningar om elevers 

olikheter? 
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2. Bakgrund 
I bakgrundskapitlet presenteras svensk skolutveckling utifrån begreppen integrering, 

inkludering samt en presentation av relevanta styrdokument, lagstiftning och internationella 

överenskommelser. Därefter presenteras olika perspektiv på utvecklingsstörning.  

 

2.1 Integrering av elever i särskilt behov 
Termen integrering lanserades redan på 1960-talet och innebar att alla elever skulle få tillgång 

till samma skola. Elever som tidigare placerats i specialenheter skulle nu flyttas in i den 

ordinarie verksamheten. Segregerade skolor blev segregerade elevgrupper och under 1970-

talet fick en tredjedel av alla elever i den svenska grundskolan någon form av 

specialundervisning. Under första hälften av 1970-talet tillsattes en utredning av skolans inre 

arbete (SIA) på politiskt initiativ. Resultatet visade att särskilda undervisningsgrupper inte 

haft den positiva effekt som makthavarna önskat (Ahlberg, 2003). Lösningen kritiserades för 

att var både kostsam, ineffektiv och stigmatiserade (Persson, 2013). Som ett steg i särskolans 

integrering kom skolformens att inordnas under skollagen istället för omsorgslagen (Egelund, 

Haug & Persson, 2012).  

 

Under 1970-1980-talen var användningen av begreppet integrering diffus. Rosenqvist (1996) 

beskriver hur all verksamhet som inte bestod av helt segregerad undervisning beskrevs som 

integrerad. I specialpedagogiska sammanhang fanns ett integreringsbegrepp med 

helhetsperspektiv på skolans svårigheter men i praktiken innebar integreringen främst att 

elever med funktionsnedsättning fick tillgång till samma skola som andra barn (Emanuelsson, 

1996). I försök att precisera dess innebörd blev integrering en process som skulle kompensera 

för elevers avvikelser så att de kunde undervisas i klass (Rosenqvist, 1996).  

 

Under 1990-talet fick fortfarande en stor del av grundskoleeleverna olika former av 

specialundervisning och integreringens värde kom att ifrågasättas från politiskt håll. 

Kritikerna menade att elevers särskilda behov innebär andra krav på kompetens, miljö och 

undervisningsmaterial (prop. 1991/92:94). 

 

Särskoleelevers individintegrering har framförallt praktiserats i glesbygdskommuner med få 

särskoleelever. Att placera enskilda särskoleelever i grundskoleklass har i många fall varit en 

både ekonomisk och praktisk lösning. Elever och vårdnadshavare undvek långa resor till 

skolan samtidigt som huvudmännen besparats kostnader för transport (Jensen & Ohlsson, 

1991).  

 

2.2 Från integrering till inkludering  
I en identitetspolitisk anda diskuterades hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

kunde stärkas (Nilholm, 2007). Integrering hade kommit att handla om vart elever som inte 

klarade av den ordinarie undervisningen skulle placeras. I Sverige kritiserade bl.a. Haug 

(1998) integreringsprojektet för att fokusera på avvikande egenskaper hos individen. Han 

poängterade att en utgångspunkt i enskilda elevers svårigheter innebar lösningar som inte tog 

hänsyn till sammanhang. Haug argumenterade istället för att elevers olikheter skulle betraktas 

som en tillgång och att alla elever, utifrån demokratiska principer, borde undervisas i klass. 

Dessa tankar utgör på många sätt ett skifte i perspektiv och utgör en tydlig skiljelinje mellan 

integrering och inkludering (Egelund, Haug & Persson, 2012).  
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Integrering som term visade sig också opassande när den skulle lanseras i en global kontext. 

Begreppet hade växte fram som en motreaktion på den systematiska segregation som präglat 

västvärldens skolsystem. I många länder var situationen annorlunda, här handlade det om att 

bygga upp en inkluderande skola från grunden. UNESCO hade tillsammans med flera 

västeuropeiska länder använt begreppet inkludering sedan 80-talet och termen representerade 

uppgiften bättre i ett globalt sammanhang (Vislie, 2003).  

 

Under The World Conference on Special Needs Education i Salamanca 1994 sattes 

inkluderingsbegreppet på den internationella agendan. Syftet med konferensen var att 

diskutera barns rätt till skolgång oavsett förutsättningar och hur den kan genomföras. 

Deltagarländerna kom överens om att åtgärda hinder för personer i behov av särskilt stöd 

inom skolväsendet och att göra skolan mer tillgänglig och likvärdig för alla. I juni 1994 

undertecknades Salamancadeklaration (Svenska Unescorådet, 2006) av 92 regeringar och 25 

internationella organisationer.  

 

Inkluderingen innebar också ett skifte i perspektiv, fokus flyttades från enskilda elever eller 

specialundervisning till att skapa lösningar utan att urskilja och stigmatisera. Inkludering 

skulle inte handla om att anpassa elever i särskilda behov efter undervisningen. Inkludering 

skulle ses som en process där skolan eftersträvade att betrakta alla elever som unika. De ansåg 

att det förmodligen skulle medföra nya krav på undervisningens förmåga att möta individer 

istället för grupper (Haug, 1998).  

 

2.3 Inkludering och individintegrering i styrdokument och 

lagstiftning 
Begreppet inkludering används inte i Läroplan för grundsärskolan 2011 men begreppet 

förekommer i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 

(Skolverket, 2011). Kravet på likvärdighet innebär att skolan ska uppväga skillnader i 

elevernas förutsättningar och ge alla möjlighet att tillgodogöra sig sin skolgång (Skollagen, 

SFS 2010: 800, kap. 1, 4 §).  

 

Skollagen (SFS 2010:800, kap 3, 11§) fastslår också att skolan i möjligaste mån ska stödja 

elever i behov av särskilt stöd inom gruppen och endast i särskilda fall ska eleven undervisas 

utanför klassen. Om eleven ska undervisas segregerat eller i mindre grupper ska dessa ses som 

tillfälliga lösningar. Rektor ansvarar för den enskilda enhetens kvalité och resultat. Detta 

innebär att rektor också ansvarar för att bidra till en inkluderande miljö där elevers olikheter 

ses som en tillgång istället för svårighet.   

 

Även om grundsärskolan har egen läroplan och egna kursplaner finns stora likheter med 

grundskolans styrdokument. Målsättningen är att särskolans elever ska undervisas i linje med 

grundskolan så långt det är möjligt. I grundsärskolans läroplan fastslås att det är skolans 

uppgift att främja förståelsen för andra människor och att omsorg om den enskilde ska prägla 

verksamheten. Ingen elev ska diskrimineras utifrån sin funktionsnedsättning och läroplanen 

kräver att sådana tendenser ska motverkas. Läroplanen kräver också att undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet 

(Skolverket, 2011b).  
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Skolverket (2011b) definierar grundsärskolan som en skolform för de elever som inte klarar 

av kunskapskraven i grundskolan på grund av en utvecklingsstörning. Det är kommunen där 

eleven är folkbokförd som ansvarar för utredning och beslut om mottagande i särskolan. 

Inskrivning sker i samråd med målsman och föregås av en psykologiskt, pedagogisk, 

medicinsk och social utredning. Hemkommunen ansvarar också för att målsman får 

information om vilka konsekvenser det innebär att särskoleskrivas. Vårdnadshavare har stort 

inflytande över inskrivningen och endast i undantagsfall blir elever mottagna i särskolan utan 

deras medgivande (Skolverket, 2013).  

Vårdnadshavare och elev kan önska individintegrering i grundskoleklass men de har ingen 

ovillkorlig rätt till detta. Skollagen (SFS 2010:800, kap. 7, 9 §) slår fast att en elev i 

grundsärskolan kan få sin utbildning i grundskolan först om huvudmännen och 

vårdnadshavare samtycker. En särskoleelev som integreras i grundskoleklass fortsätter att läsa 

efter särskolans kursplaner vilket kan innebära vissa praktiska svårigheter i undervisningen. 

För behörighet att undervisa i särskolan krävs speciallärarexamen men en lärare behöver 

enbart lärarexamen för att undervisa särskoleelever som är integrerade. En grundsärskoleelev 

som är integrerad kan däremot behöva särskilt stöd för att klara grundsärskolans 

kunskapskrav då är endast en speciallärare behöriga att bedriva den undervisningen 

(Skolverket, 2013) 

 

2.4 Definitioner av integrering och inkludering  
Integrering är ett motsatsbegrepp till segregering dvs. särskilja. Integrering är den process 

som ska leda fram till integration, alltså möjligheten att delta eller uppgå i en grupp. Utifrån 

ett demokratiskt ideal kritiserade integreringens anhängare marginalisering av barn med 

funktionsnedsättningar. Emanuelsson (1996) menar att integrering handlade om att 

människors olikhet inte utgör en brist utan att det är samhällets värderingar om dessa olikheter 

som är ett problem.  

 

Även om integrering i praktiken ofta kom att handla om elevens fysiska placering fanns det 

alltså en definition som på många sätt liknade inkludering. 1979 redogjorde Söder för sin syn 

på integrerings olika aspekter. Hans definition av integrering påminner om 

inkluderingsbegreppet som återfinns hos både Gustavsson (2004) och Asp-Onsjö (2014). 

Söder (1979) identifierade fyra aspekter: fysisk, funktionell, social och samhällelig 

integrering. Fysisk integrering fokuserade på avståndet mellan olika elevgrupper. Funktionell 

integrering innebar att skolan bidrog med naturliga mötesplatser och gör aktiviteter 

tillgängliga för alla elever. Med social integrering avsåg han möjligheten att uppleva 

gemenskap med andra elever. Söder såg också en framåtsyftande samhällsintegrering som 

framhöll vikten av att göra samhällslivet tillgängligt för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och stärka deras möjlighet att påverka sin livssituation. 

 

Den stora skillnaden mellan integrering och inkludering är enligt Nilholm (2007) att 

integreringen fokuserade på förändra eleven medan dagens inkludering vill förändra skolan 

efter elevernas behov. Precis som integrering utgår inkludering från ett demokrati ideal men 

här betonas människors olikheter som en tillgång och inte ett problem. En inkluderande skola 

innebär ett aktivt arbete för att avskaffa eller försvaga gränserna mellan skolformerna. Ur det 

här perspektivet riktas fokus mot skolans förmåga att tillgodose sin elevers behov istället för 

att identifiera och kompensera för individuella brister.  
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Gemenskap betraktas som en central aspekt av inkludering. Göransson och Nilholm (2013) 

menar att graden av gemenskap utgår ifrån tre faktorer: 

1. I vilken utsträckning arbetsformer bygger på ett utbyte mellan deltagarna. 

2. Identifikation med skola och klass och känsla av tillhörighet.  

3. Gemensamma aktiviteter utanför klassrummet men också utanför skolan 

 

Social inkludering kopplas till demokrati och sociala värden och elevens känsla av gemenskap 

och tillhörighet. Sociala relationer inom skolan är centrala för hur inkluderande miljöer kan 

utvecklas. Varje elev ska uppfatta sig själv som värdefull och ges möjlighet att tro på sin 

förmåga att lära, att utvecklas som människa. Delaktighet ur det här perspektivet handlar 

alltså inte om eleven deltar på lektioner i klassrummet utan om eleven upplever sig som en del 

av en grupp och känner sig uppskattad och värderad bland kamrater och personal. Det handlar 

också om att eleven ska känna trygghet och våga ta plats i det gemensamma. Både samspel 

med andra elever och lärare innefattas. Eleven ska vara delaktig i ett socialt nätverk (Asp-

Onsjö, 2014).  

 

Rumslig inkludering fokuserar på elevens fysiska placering. Denna aspekt av inkludering 

skulle i detta sammanhang avse den tid särskoleeleven tillbringar sin skoltid tillsammans med 

sin grundskoleklass. Det handlar om att eleven ska få sin undervisning i samma lokaler och 

vistas i samma klassrum som resten av gruppen (Asp-Onsjö, 2014). 

 

Individintegrering så som det används i denna studie avser särskoleelevers placering i 

grundskoleklass. Emanuelsson (1996) beskrev redan på 1990-talet att begreppet var skadligt 

och på många sätt motverkade sitt syfte: reell integrering eftersom utgångspunkten pekar ut en 

elev som något avvikande. Haug (1998) menar att individintegrering kan utformas så att den 

är både segregerande och inkluderande. Med segregerande integrering avser Haug att det 

finns elever med ett behov att undervisas i mindre grupper utanför klassen. Eleven segregeras 

från klassen och integreras i en mindre undervisningsgrupp. Inkluderande integrering innebär 

istället att alla elever undervisas i klass. Ett ideal som Haug bygger på demokratiska principer 

om alla människors rättighet att delta. Han anser att alla lärare bör besitta den kompetens som 

krävs för att möta alla elever.  

 

2.4 Intellektuell funktionsnedsättning  
I det här avsnittet redogör jag för både medicinskt och identitetspolitiskt perspektiv på 

intellektuell funktionsnedsättning för att knyta an till de perspektiv på elevers olikheter som 

används för att analysera lärarnas uppfattningar.  

Det medicinska perspektivet fokuserar på att diagnostisera avvikelser hos individen och utgör 

utgångspunkten för ett kompensatoriskt perspektiv. Här beskrivs intellektuell 

funktionsnedsättning som en kognitiv avvikelse som vanligtvis orsakas av olika former av 

hjärnskador medan en minoritet orsakas av en biologisk normalvariation. I diagnoser och 

utredningar återges en uppskattning av elevens intelligens och andra egenskaper med 

anknytning till funktionsnedsättningar (Nilholm, 2007). I diagnosmanualen DSM-5 beskrivs 

intellektuell funktionsnedsättning som en utvecklingsavvikelse i både intellektuella och 

kognitiva, sociala och praktiska avseenden. Diagnos ställs dels utifrån uppskattning av 
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individens intelligenstester där bristerna i intellektuella funktioner bedöms, dels den adaptiva 

förmågan som handlar om individens förmåga att uppnå en förväntad nivå av självständighet 

och ansvarstagande. En uppmätt intelligenskvot mellan 1-70 betraktas som 

utvecklingsstörning och sorteras in i nivåerna som lindrig, måttligt och grav (American 

Psychiatric Association, 2013). Granlund och Göransson (2011) poängteras att det varierar i 

vilken utsträckning utvecklingsstörning betraktas som en personegenskap eller som ett 

resultat av miljöns utformning.  

Denna individualisering av intellektuell funktionsnedsättning kritiserats ur ett 

identitetspolitiskt perspektiv. Redan på 1980-talet hade Bogdan och Taylor (1982) 

argumenterat för att alla funktionshinder borde betraktas som socialkonstruktioner som 

marginaliserar individer som upplevs avvikande. De hävdar att diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning stigmatiserar genom att markera egenskaper som avvikande och att 

samhället sedan socialiserar dessa individer utifrån föreställningar om diagnosens innebörd.  

 

2.5 Perspektiv på elevers olikheter  
I detta avsnitt presenteras tre skilda utgångspunkter för specialpedagogik. Den förstnämnda 

utgår ifrån individuella svårigheter och den andra från alla elevers rätt att delta. De båda 

perspektivens skilda utgångspunkter utgör ett redskap i analysen av lärarnas uppfattning om 

inkludering. För att urskilja motsättningar och samband ställs olika målsättningar mot 

varandra på ett sätt som inspirerats av ett dilemmaperspektiv på specialpedagogik.  

 

2.5.1 Ett kompensatoriskt perspektiv på elevers olikheter 
Ett kompensatoriskt perspektiv fokuserar framförallt på elever som inte når skolans 

kunskapskrav. Utgångspunkten består av en individualiserad problembild där svårigheter 

förklaras utifrån eleven som misslyckas. Utifrån medicinska och psykologiska diagnoser 

upprättar skolan olika former av kompensatoriska åtgärder för att eleven ska nå skolans 

kunskapskrav (Nilholm, 2007).  

 

Implikationer som tyder på att lärarnas uppfattningar präglas av ett kompensatoriskt 

perspektiv på elevers olikheter är att de bygger på en individualiserad problembild, beskriver 

åtgärder riktas mot enskilda elever och att diagnoser används för att förklara, förstå och 

kompensera för elevens svårigheter (Nilholm, 2007). I den här studien beskrivs dessa 

uppfattningar om elevers olikheter som kompensatoriska.  

 

2.5.2 Ett inkluderande perspektiv på elevers olikheter 
Nilholm (2007) urskiljer ett kritiskt perspektiv inom den specialpedagogiska forskningen som 

ifrågasätter det traditionella kompensatoriska perspektivet och anser att det bidrar till en 

marginalisering av elever. Han ser också hur synen på specialpedagogikens roll har påverkats 

av en identitetspolitisk kamp där marginaliserade grupper förde en politisk kamp för att 

förändra hur de definierades av samhället. Problembilden placerades hos kollektivet istället 

för individen.  

 

Perspektivet innebär att man inte betraktar särskilda undervisningsgrupper som ett rationellt 

svar på elevers olikheter utan som en verksamhet som marginaliserar (Dyson, 1999). Skrtic 
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(1995) uppfattar diagnostiseringen av elever gynnar skolan mer än eleven eftersom 

misslyckanden förklaras med individuella brister istället för brister i undervisningssituationen.  

 

Dyson (1999) poängterar att skolan gör naturliga olikheter hos barn till problem och hanterar 

detta genom att skilja vissa elever från gruppen. Han hävdar att det finns en allmän 

uppfattning att det är grundskolans uppgift att utbilda majoriteten medan en minoritet 

kartläggs och ges specialundervisning av experter. Han menar att inkluderingsarbetet felaktigt 

bygger på samma kompensatoriska grund som integreringen och att skolan fortfarande 

fokuserar på problemlösning på individnivå.  

 

Skrtic (1995) betraktar det som en demokratisk skyldighet att utforma skolmiljöer som klarar 

av att möta den mångfald av barn som samhället består av. Integrerade undervisningsformer 

betraktar han som en demokratisk nödvändighet och anser att skolan som organisation 

uppvisar en ovilja att anpassa sig efter elevernas behov. Nilholm (2007) menar att den 

svenska skolan fortfarande präglas av ett kompensatoriskt perspektiv på elevers olikheter 

medan ett inkluderande perspektiv dominerar den specialpedagogiska forskningen. 

 

Skrtic (1995) anser att skolan offrar sina demokratiska ideal i byråkratiska system som 

effektiviserar skolan genom specialisering. Resultatet blir en skola där ordinarie undervisning 

byggs utifrån en smal uppfattning om normaleleven. Ett system där allt fler elever segregeras 

eftersom de anses ha behov av en speciell undervisning. Det leder enligt Skrtic (1995) och 

Dyson (1999) till ett marginaliserande system där specialpedagogik och pedagogik hålls 

åtskilda 

 

Göransson och Nilholm (2013) problematiserar användandet av inkludering. De menar att en 

individfokuserad definition av inkludering som innebär att elever med fungerande sociala 

relationer som uppnår kunskapskrav också betraktas som inkluderade oavsett hur själva 

undervisningen faktiskt är utformad. Själva utgångspunkten för inkluderingsarbetet blir därför 

de elever som inte har fungerande samspel med andra elever eller klarar kunskapskraven. Ur 

ett kompensatoriskt perspektiv byggs problembilden utifrån eleven. Detta görs både på ett 

professionellt plan genom utredningar och åtgärdsprogram men också i vardagligt tal runt 

eleven. Värderande kategoriseringar av eleverna speglar sociala system och de normer som 

råder inom skolan. Dessa beskriver eleven utifrån önskvärda eller icke-önskvärda attribut. Ett 

inkluderande perspektiv fokuserar på värden som demokrati och jämställdhet medför att 

uppfattningar om individintegrering skulle fokusera på dessa värden. Skolan som institution 

består av strukturer som bidrar till att elevers olikheter stigmatiseras och brister beskrivs som 

sociala konstruktioner. Ur perspektivet ska skolan sträva efter att normalisera elevers olikheter 

och låta elever oavsett förutsättningar vara delaktiga i en skolgemenskap. Individanpassningar 

och extra stöd problematiseras. Elevers olikheter uppfattas som en naturlig variation. 

 

2.5.3 Dilemma perspektiv  
Det centrala antagandet ur det här perspektivet är att skolan hela tiden ställs inför situationer 

där olika ideal och målsättningar kolliderar. Nilholm (2007) menar att dilemman innebär 

motsättningar som inte går att lösa men som hela tiden kräver ett ställningstagande.  

 

Ett centralt dilemma är att skolan ska ge alla elever liknande kunskaper och färdigheter 

samtidigt som alla elever är unika (Clark, Dyson & Millward, 1998). Nilholm (2007) menar 
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att den kompensatoriska specialpedagogiken har utgjort en metod varigenom skolan hanterat 

detta dilemma. Dilemmaperspektivet bygger på målmotsättningar där olika värden ställs mot 

varandra och endast kan lösas genom ställningstaganden. 

 

I denna studie använder jag dilemmaperspektivet för att diskutera grundläggande 

motsättningar mellan det kompensatoriska och det inkluderande perspektivet i lärarnas 

uppfattningar. 
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3. Forskningsöversikt 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning med kopplingar till mitt syfte att undersöka 

lärares uppfattningar om särskoleelevers deltagande i klassundervisning. Först presenteras 

lärares syn på inkludering som ideal. Sedan presenteras tidigare studiers syn på ramfaktorer 

stöd, kompetens och resurser i avseende på individintegrering. Slutligen avhandlas den syn på 

elevens behov och förutsättningar som lärare i tidigare studier ger uttryck för.  

 

3.1 Internationell forskning angående lärares inställning till 

individintegrering och inkludering 
Jag har valt att översätta den engelska termen ”mainstream” till individintegrering eftersom 

den fokuserar på elevens placering.  

 

Flera studier under 1990-talet visade att en stor andel av de amerikanska lärarna var positivt 

inställda till mainstreaming, det vill säga att elever i behov av särskilt stöd undervisades i 

grundskoleklass. En majoritet av de tillfrågade lärarna i studierna förhåller sig positiva till 

mainstreaming som skolpolitik, samtidigt som ungefär hälften av dem uppgav att de själva var 

villiga att undervisa elever i särskilda behov (Villa, Thousand, Meyers & Nevin, 1996; 

Scruggs & Mastropeiri, 1996). Flera samtida internationella studier som undersöker lärares 

inställning till inkludering uppvisar likande resultat (Avissar, Licht & Vogel, 2016; Avramidis 

& Norwich, 2010; Donohue & Bornmann, 2015; Savolainen, Engelbrecht, Nel, & Malinen, 

2011). Dessa studier visar också att de tillfrågade lärarnas inställning påverkas av olika 

ramfaktorer så som personaltäthet, kompetens att möta elevers särskilda behov. Möjligheterna 

att samarbeta med andra lärare och stötta varandra i problemsituationer uppges också påverka 

lärarnas inställning.  

 

Round, Subban och Shamara (2015) undersöker sambanden närmare genom att undersöka 

lärarnas inställningar utifrån kategorierna ”Arbetsbelastning”, ”Bristande resurser”, 

”Acceptans hos övriga elever” och ”Försämrad akademisk standard”. För att se hur olika 

variabler påverkar deras inställning. Resultatet visar att de få av de tillfrågade lärarna oroade 

sig för den egna professionella förmågan. Istället oroades de sig för en ökad arbetsbelastning 

och skolans förmåga att bistå med de resurser som krävs för framgångsrik inkludering av 

elever med särskilda behov. Detta skiljer sig från Horne och Timmons (2009) där lärarna 

utöver ökad arbetsbelastning också oroades över hur grundskoleklassens undervisning 

påverkas av elever i särskilda behov.  

 

Resultatet i en annan studie (Alahbabi, 2009) visar att lärarnas inställning också påverkas av 

vilket stadie de är verksamma inom. Den visar att lärare som arbetar med yngre barn ofta är 

mer positiva till integrering medan tillfrågade lärare i grundskolans senare år och gymnasiet 

uppvisade ett större fokus på ämnesstoff och var mer skeptiska till integrering.  

 

En studie gjord med lärare i Perth, Australien visar att de kvinnliga deltagarna hade en mer 

positiv inställning till inkludering än sina manliga kollegor. Lärare över 55 år uppvisade också 

en mer negativ attityd till inkludering i jämförelse med de undersökta lärarna i åldern 35-55 

år. Lärare som uppgav att de hade relevant utbildning eller erfarenhet för att möta elever med 

funktionsnedsättningar uppvisade också en mer positiv attityd till inkludering (Vaz, Wilson, 

Falkmer, Sim, Scott, Cordier & Falkmer, 2015).  
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I Assarsons (2007) avhandling undersöker hon förutsättningar för inkludering genom 

gruppsamtal med pedagoger. Hennes tolkning av utsagorna är att bristande kompetens, 

negativ attityd och skolornas traditioner utgör hinder för inkludering. Göransson och Nilholm 

(2013) menar att dessa inkluderingshinder måste mötas av ökad kunskap och diskussion kring 

hur olika metoder i klassrummet påverkar möjligheten för elever att tillgodogöra sig 

undervisningen och därigenom främja eller missgynna inkluderingen av dessa elever. Han 

menar att begreppet ursprungligen handlade om att elever i behov av särskilt stöd skulle ges 

tillträde till samma lärmiljö som andra elever. I en webenkätundersökning (Kotte, 2016) 

uppger ungefär 80 procent av 417 responderande ämneslärare att de känner engagemang för 

inkludering och över 90 procent uppger att inkluderande undervisning är viktigt. Samtidigt 

uppger över 75 procent att de upplever uppgiften att inkludera i klassrummet som svår.   

 

3.2 Elevers olikheter och marginalisering  
Det har gjort flera sammanställningar av forskningsläget som beskriver hur lärares inställning 

till individintegrering påverkas av elevers behov av särskilt stöd. Scruggs och Mastropieri 

(1996) har analyserat resultatet av 28 amerikanska enkätstudier under åren 1958-1995 och 

resultatet visar att lärarnas uppfattningar om diagnoser och grad av funktionsnedsättning 

korrelerar med deras vilja att individintegrera.  

 

I en annan sammanställning av forskningsfältet för åren 1984-2000 lyfts också elevens behov 

som en avgörande faktor för de tillfrågade lärarnas vilja att integrera. Avramidis och Norwich 

(2010) uppger att lärarna förvisso är positiva till inkludering men att de samtidigt ser 

svårigheter att möta alla former av behov i undervisningssituationer. I sammanställningen 

tenderar lärarna att vara mer positiva till integrering av elever med fysiska och sensoriska 

funktionsnedsättningar än elever med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, då dessa förknippas med olika former beteendeproblematik. Lärarna i 

studien anser att elever med beteendeproblem och grav utvecklingsstörning är minst lämpliga 

att integrera (Savolainen et al, 2011). 

 

Inom forskningsfältet finns också de med en kritisk inställning till individintegrering. McCoy 

och Banks (2011) undersöker hur individintegrering påverkar elever i särskilda behov. 

Resultatet av en enkätstudie med elever som respondenter visar ett tydligt samband mellan 

elevers behov av särskilt stöd och negativa känslor inför sin skolsituation. McCoy och Banks 

(2011) hävdar att det saknas evidens för att barn med särskilda undervisningsbehov mår bättre 

av individintegrering. Författarna hävdar istället att individintegrerade elever är 

överrepresenterade bland dem som uppger att de aldrig gillar skolan.  

 

En kvalitativ studie på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom 

autismspektrat i Zimbabwe (Majoko, 2015) drar liknande slutsatser och slår fast att 

utfrysning, kommunikationssvårigheter och beteendeproblematik är vanliga utmaningar när 

elever med ASD integrerades i klass. Utöver dessa sociala utmaningar ifrågasätter Donohue 

och Bornmann (2015) om klassrumsmiljön verkligen erbjuder den mest gynnsamma miljön 

för kunskapsprogression för elever i behov av särskilt stöd.  
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3.3 Skolledningens uppfattningar och deras betydelse för en 

inkluderande organisation  
Organisationens inverkan på resultaten är svåra att särskilja från helheten. Det finns många 

faktorer som påverkar hur väl fungerande en enhet är och än svårare är det att beskriva hur en 

framgångsrik skolledare arbetar. I detta avsnitt presenteras tidigare forskning på ledningens 

påverkan på skolors inkluderingsarbete.  

 

Assarsson (2007) menar att första steget för att skapa inkluderande skolmiljöer är att skapa en 

positiv bild av inkludering. Förändring genom en demokratisk process där medarbetare sluter 

upp bakom problembeskrivningen och ledningen kan upprätta konsensus kring arbetssätt och 

åtgärder.  

 

Hattie (2014) har undersökt rektorers inflytande över elevernas resultat. Han poängterar att 

skolledningens inflytande över inkluderingsarbetet sker genom att påverka lärarnas 

uppfattningar och attityder. Enligt Hattie bör skolledare stärka inkluderingsarbetet genom att 

förändra skolkulturen med hjälp av fortbildning och ett medvetet arbete med skolkultur.  

 

En studie gjord i Malmö (Erlandsson, 2015) identifierar och analyserar betydelsen av 

professionella normer och skolstrukturer i inkluderingsarbete. Resultatet visar att många 

lärare utför arbetsuppgifter som de inte själva tror kommer ge önskade resultat. Han menar att 

deras inställning också påverkar kvaliteten på det utförda arbetet och att inkluderingsarbetet är 

beroende av lärarnas övertygelse för att ge effekt. Erlandsson (2015) anser att det är 

skolledarens uppgift är identifiera utmaningar och föra in dem på agendan. Motivationen 

måste komma ur en vilja att utveckla sin verksamhet inte att uppvisa ett särskilt resultat för 

huvudmannen. Studien tyder på att skolutveckling inte främst handlar om resurser eller 

styrning utan att personalen i grunden förstår och accepterar skolans professionella normer 

och värderingar. Skolkulturen betraktas som en avgörande utgångspunkt för att skapa en 

inkluderande skola. Skolledarens uppgift blir alltså att främja inkluderande värderingar och 

motverka normer som står i dess väg. Spridande av en skolkultur som bär på normer och 

värderingar i samstämmighet med styrdokument och konventioner är det effektivaste sättet för 

skolledningen att arbeta för inkludering (Assarsson, 2007). Viktiga uppgifter för 

skolledningen enligt rapporten är att identifiera brister och upprätta tydliga mål för 

inkludering. Processen kan inte forceras fram utan måste samspela med personalens 

uppfattningar. Ledningen ansvarar för att skapa nödvändiga strukturer för att förändra både 

normer och praktiskt genomförande. Studien visar att samstämmighet och samarbete varit 

avgörande medan resurser inte haft någon avgörande betydelse.  

 

3.5 Sammanfattning 
I tidigare studier visar en stor del av deltagarna en positiv inställning till inkludering. 

Samtidigt är det en vanlig uppfattning att detta inte gäller alla elever. Den positiva 

inställningen innebär att de anser att alla elever bör delta i klassrumsundervisning. De visar 

generellt sett mindre vilja inför vad de betraktar som problemelever. Grad av 

utvecklingsstörning och funktionsnedsättningar används för att bedöma lämplighet att delta i 

klass. Elever med lindrig utvecklingsstörning anses ofta vara lämpliga att undervisa i klass än 

elever med måttlig eller grav utvecklingsstörning. Lärare som undervisar lägre åldrar 

förefaller mer positiva än de som undervisar äldre elever. Lärarna oroar sig framförallt för 

planeringstid och tillgång på personal men deras inställning påverkas också av kompetens och 
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erfarenheter. Undersökta internationella artiklarna om inkludering tenderar att fokusera på 

elevens placering.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I tidigare kapitel har jag redogjort för tidigare forskning om lärares syn på elevers olikheter 

och vilka faktorer som påverkar skolors förmåga att inkludera elever i särskilda behov. 

Assarsson (2007) och Hattie (2014) visar att lärarnas engagemang är en avgörande 

förutsättning för inkludering. Den här studien har som ansats att undersöka lärares 

uppfattningar om elever i behov av särskilt stöd eftersom tidigare studier visar att dessa är 

avgörande för fungerande inkluderingsarbete. I detta kapitel presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter för att beskriva lärarnas uppfattningar. Inledningsvis presenteras en kort 

historik kring fenomenografins framväxt och för studien centrala begrepp. Avslutningsvis 

presenteras olika perspektiv på elevers olikheter som jag avslutningsvis använder för att 

analysera lärarnas uppfattningar.  

 

4.1 Fenomenografi  
Fenomenografin växte fram ur inlärningspsykologisk forskning vid Göteborgs universitet 

under 1970-talet. TIPS-projektet studerade relationen mellan inlärningsprocess och dess 

effekter. Syftet var att försöka förstå skillnader och likheter i människors sätt att uppfatta 

verkligheten. Sammanhanget mellan uppfattning av inlärning och respondenternas förmåga 

att tillgodogöra sig en särskild text (Marton, 1986).  

 

Marton och Booth (2012) urskiljer två grundläggande perspektiv inom epistemologin.  

Kognitivism som anser att kunskapen konstrueras inom individen. Detta innebär en 

distinktion mellan vår inre, konstruerade, värld och en oberoende verklig värld som alltid 

skiljer sig från vår subjektiva bild. Den andra traditionen är den empiriska som menar att 

kunskapen kommer utifrån. Dess utgångspunkt är tanken att händelser som sker nära varandra 

tenderar att kopplas samman och läras in. Marton och Booth (2012) betraktar de båda 

perspektiven som spegelbilder av varandra och hävdar att det egentligen inte existerar någon 

distinkt gräns mellan en yttre och inre verklighet. Istället intresserar sig fenomenografin för 

hur vi erfar världen på olika sätt. De menar att det är enbart genom uttryck i ord och handling 

som vi kan ta del av individens erfarande.  

 

Grafia kan översättas till ’beskriva i ord eller bild’ och fenomenografi betyder ungefär 

”beskriva det som visar sig”. Inriktningen intresserar sig för hur fenomenet beskrivs av 

individen och att synliggöra människors uppfattningar och upplevelser av fenomen. 

Fenomenografin används framförallt till att studera inlärning och situationer i pedagogiska 

sammanhang. Fenomenografin tar fasta på variationer i människors tolkningar. Den 

fenomenografiska analysen har växt fram ur ett brett spektrum av olika forskningsområden 

men har sedan 90-talet dominerats av didaktiskt orienterade studier (Starrin & Svensson, 

2011).  

 

4.1.1 Beskrivningskategorier och utfallsrum  
När ett fenomen bearbetas av vårt medvetande bildar vi uppfattningar om fenomenet. 

Uppfattningsbegreppet är av central betydelse inom fenomenografin och frågor riktas mot ett 

avgränsat område av uppfattningar för att synliggöra relationen mellan individen och 

fenomenet. I den här studien utgör individintegrering det undersökta fenomenet. 

Uppfattningen betraktas därigenom som en produkt av den meningsskapande process som 
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utgör grunden för kunskaper om vår omvärld. I en fenomenografisk analys identifieras olika 

kategorier av uppfattningar, dessa kallas för beskrivningskategorier (Alexandersson, 2011).  

 

I fenomenografiska studier utgör utfallsrummet sedan studiens resultat. Denna studies 

utfallsrum består av olika beskrivningskategorier. Dessa bygger vanligtvis på abstraktioner av 

utsagor, i det här fallet har lärarnas uppfattningar sorterats utifrån olika områden som 

avhandlas tillsammans med lärarnas utsagor för att motivera mina tolkningar. Utfallsrummet 

består av grunden för den systematisk analys av uppfattningarnas inneboende relationer som 

jag sedan utför i diskussionskapitlet.  
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5. Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska tillvägagångssätt och de överväganden och 

motiv som de bygger på. Inledningsvis presenteras de resonemang som hjälpt mig att 

avgränsa området. Sedan presenteras studiens genomförande. Här redogörs för kontakt med 

skolor, urval av respondenter och genomförandet av intervjuer. Presentation av resultat 

introducerar de beskrivningskategorier som urskildes under den inledande analysen av 

lärarnas utsagor.  
 

5.1 Kvalitativ metod 
Det finns många olika uppfattningar om vad en kvalitativ metod är eller bör vara. Starrin 

(2011) betraktar kvalitet som den väsentliga karaktären eller egenskapen hos ett fenomen.   

Kvalitativa studier handlar om att beskriva företeelser, erfarenheter eller egenskaper. 

Kvalitativa studier ägnar sig åt att identifiera företeelser, egenskaper och innebörder medan 

kvantitativa studier undersöker hur dessa fördelar sig för att urskilja samband (Starrin, 2011). 

 

Starrin (2011) menar att bilden av vad en kvalitativ studie innebär varierar och att kvalitativa 

och kvantitativa metoder ofta ställs mot varandra. Kvalitet är den väsentliga karaktären hos 

någonting medan kvantitet utgör mängden av denna karaktär. Starrin menar att undersökning 

av fenomenens beskaffenhet bör utgöra den kvalitativa analysens huvuduppgift. Han menar 

att dess målsättning är att identifiera och bestämma företeelser, egenskaper och innebörder 

med avseende på variationer, strukturer eller processer.  

  

Fenomenografin undersöker de kvalitativa aspekterna i människornas livsvärld. Denna studie 

bygger därför på en insamling av information om lärares uppfattningar av fenomenet 

inkludering med hjälp av intervjuer. I denna studie riktas intresset enbart mot själva 

uppfattningarna om fenomenet och inte den faktiska individintegreringen. Fenomenografin 

värderar inte utsagornas sanningshalt utan tillskriver dem ett egenvärde. Min ansats är att 

beskriva och analysera lärarnas syn på individintegrering. Kvalitativa studier bygger på att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt (Marton & Booth, 2012). 

 

5.1.1 Uppfattningar 
Marton (1986) menar att vi kan betrakta världen ur två skilda perspektiv. Utifrån den första 

ordningen eftersträvar vi att undersöka fenomen i sig själva. Den andra ordningen innebär att 

vi istället intresserar oss för hur fenomenen uppfattas och erfars av människan och vilka 

följder det får. Fenomenografin fokuserar på att synliggöra människors uppfattningar av 

fenomen. Marton (1986) menar att våra uppfattningar och erfarenheter påverkar hur vi 

förhåller oss till olika uppgifter. Han tänker sig att resultatet av en skoluppgift är 

konsekvensen av den strategi eleven använder för att tolka den. Strategin i sin tur är en 

produkt av hur eleven erfarit situationen. I den här studien undersöker jag lärares 

uppfattningar av elevers olikheter utifrån individintegrerade särskoleelever eftersom det 

utifrån den andra ordningens perspektiv påverkar hur lärarna arbetar med individintegrerade 

elever. För att undersöka lärarnas uppfattningar har jag valt att använda mig att 

semistrukturerade intervjuer.  
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5.2 Genomförande  
Utifrån min ansats att undersöka lärares uppfattningar om individintegrering av särskoleelever 

i grundskoleklass föll valet på semistrukturerade intervjuer. I en fenomenografisk studie är 

intervjuer den vanligaste metoden för insamling av data. Dessa utsagor tolkas sedan och 

placerar i beskrivningskategorier (Alexandersson, 2011).   

Att våra uppfattningar om fenomen får praktiska konsekvenser är en av hörnstenarna i 

fenomenografin (Marton & Booth, 2012). Eftersom lärares uppfattningar påverkar möjligheter 

för individintegrering och särskoleelevers inkludering oavsett hur deras konkreta erfarenheter 

ser ut har jag valt att intervjua lärare med varierande erfarenheter av individintegrering av 

särskoleelever.  

Frågorna testades i en pilotintervju som utfördes över Skype. Utifrån pilotstudien 

utvärderades och omarbetades både intervjuguide och genomförande. Jag bestämde att inte 

genomföra intervjuerna på distans eftersom tekniska begränsningar påverkade samtalet under 

pilotintervjun. Ahrne och Svensson (2014) diskuterar urval för kvalitativa intervjuer och 

beskriver ett tvåstegsurval som jag har valt att använda. Detta innebär att man först gör ett val 

av organisationer som kan vara lämpliga. I mitt fall handlade det om att hitta lämpliga 7-9 

skolor. Utifrån mitt syfte var det nödvändigt att enheterna hade en integrerad särskola och av 

mer praktiska skäl att de låg inom ett rimligt avstånd. Jag valde att begränsa studien till lärare 

verksamma på grundskolor med integrerade särskolor. Jag kontaktade skolledare på 

högstadieskolor och presenterade studiens syfte och forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Ahrne och Svensson (2014) poängterar att platsen för intervjun påverkar resultatet. Jag valde 

att möta lärarna på deras arbetsplatser. Jag kontaktade skolledare på högstadieskolor och 

presenterade studiens syfte och forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Ur en fenomenografisk ansats eftersträvar jag att identifiera kvalitativa likheter och skillnader 

i uppfattningar. Det är därför gynnsamt med en bredd i urvalet av respondenter. En 

fenomenografisk studie får större validitet om gruppen av respondenter innehåller en stor inre 

variation. En stor variation ger utsagor som representerar en bred bild av fenomenet 

(Alexandersson, 2011). Utifrån de lärare som funnits tillgängliga har jag valt att variera 

intervjugruppen utifrån kategorierna kön, ålder, erfarenheter av integrering och särskola, 

utbildningsnivå och ämnen. I urvalet av respondenter eftersöktes kvalitativt olika bakgrunder 

för att utsagorna ska representera en bred bild av fenomenen inkludering och integrering. 

Lärarnas namn är utbytta för att inte röja deras identitet.  
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Tabell 1. Presentation av respondenter 

Lärare 1: Anders Lärare 2: Valdemar Lärare 3: Sigrid Lärare 4: Yvonne 

5-årig lärarutbildning 5-årig lärarutbildning 5-årig lärarutbildning 2-årig lärarutbildning                

Praktiska och teoretiska 

ämnen 

Teoretiska ämnen Teoretiska ämnen  Praktiskt ämne 

Erfarenhet av att undervisa 

särskolegrupp i praktiskt 

ämne 

 

Erfarenhet av att undervisa 

integrerade elever i 

praktiskt ämne 

Ingen erfarenhet av att 

undervisa 

särskolegrupp.   

 

Liten erfarenhet av att 

undervisa integrerade 

elever. 

Ingen erfarenhet av att 

undervisa särskolegrupp.  

 

 

Erfarenhet av att undervisa 

integrerade elever i 

teoretiskt ämne.  

Erfarenhet av att undervisa 

särskolegrupp.  

 

 

Erfarenhet av att undervisa 

integrerade elever i praktiskt 

ämne.  

Man Man Kvinna Kvinna 

Yrkeserfarenhet över 5 år  Yrkeserfarenhet över 5 

år  

Yrkeserfarenhet över 15 år  Yrkeserfarenhet över 40 år.  

 

Lärarna valde själva tid och plats för intervjun. Alla intervjuer ägde rum i avskildhet utom den 

med Yvonne. Under intervjun vistades flera andra lärare i rummet och att hennes svar kan ha 

påverkats av deras närvaro. Vid ett tillfälle sökte hon bekräftelse hos en annan lärare och 

frågade denne vad hon ansåg i frågan, dessa svar har tagits bort ur mitt arbete. Intervjun med 

Sigrid stördes också, då gjorde jag ett uppehåll tills den andra läraren lämnat rummet. De 

övriga två intervjuerna genomfördes utan avvikande händelser. Intervjuerna spelades in med 

mobiltelefon och transkriberades ordagrant under följande dagar. 

 

5.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) avhandlar etiska regler för studier som genomförs inom 

utbildningssituationer. Den här studien ålägger sig att följa vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. 

Informationskravet: Respondenterna har informerats om att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta intervjun och deltagandet i studien. Lärarna har informerats 

om studiens sammanhang och syfte samt deras roll i mitt examensarbete.  

Samtyckeskravet: Både respondenterna och ansvariga rektorer på respektive skola har gett 

studien sitt samtycke. Eftersom inledande kommunikation passerat genom rektor är det viktigt 

att läraren inte betraktar deltagandet som ett krav vare sig från mig eller rektor som upprättat 

kontakten. Om någon respondent hade ångrat sitt deltagande eller önskat avbryta intervjun 

hade samtyckeskravet krävt att jag omedelbart avbrutit intervjun och respekterat 

respondentens beslut.  

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som kan identifiera lärare eller skolor har hanterats 

med stor tillförsikt. För att minska risken för spridning av respondenternas identitet har inga 

namn på vare sig platser, skolor eller personer transkriberats. I examensarbetet återges enbart 

utsagor som inte kan leda till identifiering av verksamheter eller personer. I vissa fall har 

utsagor skildrat situationer som jag bedömt som ovanliga. Jag har valt att inte använda dessa 
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utsagor i en form som medför att skolor och personer kan identifieras. Efter examensarbetets 

färdigställande förstörs alla transkriptioner. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda personer insamlade i forskningssyfte får inte 

användas i icke-vetenskapliga syften. Materialet i studien får heller inte användas för beslut 

eller åtgärder som direkt påverkar studiens deltagare. 

 

 

5.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  
När man använder begreppen i kvalitativa studier så bedöms varje steg i processen.  

Reliabilitet handlar om hur väl jag använder min egen metod och genomför själva 

undersökningen och validitet handlar om hur väl denna arbetsmetod verkligen är relevant 

utifrån mitt syfte.  

 

En viktig faktor för att bedöma en studies trovärdighet är att granska forskarens förmåga att 

kommunicera genomförandet. I denna studie finns en beskrivning av arbetsgången i avsnitt 

5.2 Genomförande. Här presenteras urvalsprocess, intervjumetod och genomförande. 

Intervjuguide finns tillgängliga i bilagor.  
 

Jag har valt att presentera resultat och analys som en process för att göra arbetsgången lättare 

att följa och samtidigt synliggöra eventuella brister för läsaren och öppna materialet för andra 

tolkningar och analyser.   
 

En hög trovärdighet innebär att studien faktiskt mäter det som den utger sig för att mäta. 

Larsson (2011) ser validiteten delad i två aspekter. Vad-aspekten som utgörs av själva 

fenomenet vi riktar uppmärksamheten mot och en Hur-aspekt som handlar om de 

uppfattningar vi skapar om objektet.  En fenomenografisk studie intresserar sig enbart för 

uppfattningar om fenomenen och avhandlar inte fenomens egen natur utan hävdar att dessa 

har ett egenvärde. Det är också avgörande att respondenterna har en grundläggande förståelse 

av det fenomen som uppfattas och beskrivs i deras utsagor. De intervjuade personerna och jag 

måste identifiera samma Vad-aspekt för att utsagorna ska beskriva de uppfattningar som 

ämnar undersöka. Enligt Larsson (2011) bygger tillförlitligheten på att tolkning och analys av 

utsagorna stämmer överens med undersökningspersonernas uppfattningar.  

 

Alexandersson (2011) menar att ett sätt att höja kvaliteten på fenomenografiska 

undersökningar är att försäkra sig om att det undersökta fenomenet är något respondenterna 

bildat sig en uppfattning om. Det är därför av vikt att lärarna är väl medvetna om vilken 

situation jag undersöker och att uppfattningarna bygger på individintegrering som fenomen. 

Inledningsvis har jag förtydligat att utgångspunkten är särskoleelever som deltar i 

undervisning i grundskoleklass.  

 

Urvalsprocessen i ett mindre arbete som detta påverkas mycket av tidsfaktorn vilket medför 

att jag begränsas till ett mindre antal intervjuer. Både sett till antalet utförda intervjuer och 

deras geografiska begränsning kan betraktas som en brist. Större skillnader ger ökade 

variationer och en högre kvalitet utifrån en fenomenografisk ansats.  
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Alexandersson (2011) anser att fenomenografins beskrivningskategorier ska vara distinkt 

skilda. I tolkningsarbetet har vissa utsagor varit svåra att placera eftersom gränsen mellan 

kategorierna inte alltid varit tydlig.  

 

För att ytterligare säkra studiens tillförlitlighet hade jag kunnat be respondenterna läsa igenom 

transkriptionerna för att ge dem möjlighet att korrigera utsagor som egentligen inte stämmer 

överens med deras uppfattningar eller undersöka om det finns några missuppfattningar från 

min sida. I detta arbete har inte de intervjuade personerna haft den möjligheten.  

 

Det är problematiskt att utgå ifrån individintegrering för att undersöka lärarnas uppfattningar 

om elevers olikheter. Fenomenet är på sätt och vis redan belastat med en kompensatorisk 

utgångspunkt i enskilda elever (Emanuelsson, 1996). Samtidigt är individintegrering en 

utgångspunkt för att undersöka särskoleelevers möjligheter att delta i klassundervisning. 

Tidigare forskning visar att lärares uppfattningar om elevers olikheter påverkar möjligheterna 

till inkludering.    
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6. Resultat 
 

6.1 Presentation av utfallsrum och analys  
I en fenomenografisk studie utgör utfallsrummet resultatet (Alexandersson, 2011). 

Utfallsrummet utgörs i det här fallet av tre skilda beskrivningskategorier.  

 

Beskrivningskategorier består av olika områden som lärarnas utsagor avhandlar. Här 

presenteras uppfattningarna inom respektive område tillsammans med de utsagor som de 

uttolkats ur. Utfallsrummet utgör grunden för en systematisk analys av uppfattningarnas 

inneboende relationer.  

 

I en första analys identifierades tre beskrivningskategorier. Dessa bidrar till att synliggöra hur 

lärarna uppfattar individintegrering.  

 

I Beskrivningskategori A: Relationer och social utveckling inordnas uppfattningar som 

avhandlar hinder och möjligheter för eleverna att delta i sociala relationer och utvecklas 

genom samspel med andra.  

 

I Beskrivningskategori B: Organisation, resurser och placering återfinns uppfattningar som 

fokuserar på hinder och möjligheter utifrån ramfaktorer som fysisk miljö och placering, 

ledning och organisation och tillgängliga resurser. 

 

I Beskrivningskategori C Planering undervisning och kunskap återfinns uppfattningar om 

undervisningens planering, genomförande och individintegreringens påverkan på elevernas 

kunskapsprogression.  

 

Alla utsagor som inte är relevanta för att urskilja uppfattningar om individintegrering 

gallrades ut och genomgick ingen vidare analys. Med utgångspunkt i intervjutranskriptionerna 

skalas enskilda utsagor ner till sin egentliga innebörd. Utifrån tidigare kategorisering och 

analys väljs enbart utsagor som är relevanta ur helhetssynpunkt.  

 

I analysavsnitt analyseras lärarnas uppfattningar utifrån kompensatoriska och inkluderande 

perspektiv för att synliggöra deras perspektiv på elevers olikheter.   

 

 

6.2 Utfallsrum  

6.2.1 Beskrivningskategori A: Uppfattningar om individintegrering 

som fokuserar på relationer och social utveckling 
Denna beskrivningskategori kännetecknas av uppfattningar om individintegreringen med 

fokus på relationer mellan elever både i och utanför klassrummet och individintegreringens 

roll i elevernas sociala utveckling.  
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Anders, Sigrid och Yvonne uppfattar en välfungerande elevgrupp som en förutsättning för 

individintegrering. De uppfattar att individintegrering kräver särskilda sociala förutsättningar. 

De lyfter värden som solidaritet, tolerans och omhändertagande som viktiga för att 

integreringen ska fungera. Anders talar om ”vi-känsla” och menar att vissa grupper kräver en 

lärare som kan agera ”brobyggare” och skapa en god atmosfär i klassrummet. Han hävdar att 

det vore svårt för lärare med svag relation till gruppen att integrera särskoleelever. Han 

beskriver hur integrerade särskoleelever behöver stöd med strategier för att undvika svåra 

situationer och att läraren behöver ha ett särskilt tänk runt eleven. Sigrid uppfattar också ett 

”öppet klimat” som en förutsättning för särskoleelevernas deltagande i klassundervisningen. 

Yvonne menar att det är viktigt att de andra eleverna visar förståelse inför särskoleelevens 

avvikelse för att integreringen ska fungera. Annars ser hon en risk att eleven blir utfryst eller 

mobbad.  

 

Valdemar uppfattar ett mer övergripande inkluderande klimat som en förutsättning för att 

skapa goda undervisningssituationer. I sina beskrivningar utgår han inte ifrån enskilda elever 

utan fokuserar på gruppen som helhet. Han poängterar att det behövs ett större perspektiv om 

vi ska arbeta inkluderande. Han ser långsiktiga relationer med andra elever från tidig ålder 

som bra och poängterar att aktiviteter utanför schemat spelar en avgörande roll för 

särskoleelevernas känsla av sammanhang och gemenskap.  

 

Anders säger att integrering kan bidra till att lektioner blir ”stökiga” och att det kan krävas 

vissa individanpassningar för att eleven ska bli delaktig i gemenskapen. Sigrid uppfattar också 

att det är svårt att integrera elever med vad hon beskriver som ”sociala begränsningar”. Hon 

ser undervisningssituationernas krav som en bidragande orsak till elevers utanförskap. Hon 

berättar om särskoleelever som vägrat att gå in i klassrummet trots att de umgås med samma 

elever i andra sammanhang. Yvonne upplever att särskoleelever ofta mår bättre i mindre 

grupper och att integrerade särskoleelever kan ha svårigheter att samarbeta med övriga elever 

och i vissa fall också störa undervisningen på ett sätt som medför att andra elever upplever 

detta som jobbigt.  

 

Alla lärare uppfattar en avstigmatiserande funktion som en av individintegreringen förtjänster. 

Anders beskriver hur integreringen normaliserar olikheter och hur det samtidigt stärker 

elevens självförtroende.  

 
Eleverna som kommer in klassen ser ju fram emot att gå dit och har ju stenkoll på när de ska dit. En del 

skäms över att de går i särskolan. Eleverna som ska gå till särskolan tar gärna lite omvägar för att inte bli 

sedda. Det är några som kommer på idrotten. Det livar upp hela deras dag. Det ger en boost att se att man 

kör som de andra. (Anders) 
 

Samtliga lärare uppfattar delaktighet i gruppens gemenskap som integreringens främsta syfte. 

Valdemar säger att integrering saknar värde om eleven blir isolerad i klassrummet. Sigrid 

fokuserar också på sociala fördelar med integrering och betonar att det möjliggör bättre 

kontakt mellan skolformernas elever och samtidigt skapar förståelse för att vi är olika. Yvonne 

beskriver integreringen som en möjlighet för särskoleeleven att känna att den är ”en i gänget”. 

Hon beskriver hur individintegreringen lär elever ”att alla ser olika ut och fungerar olika”.  

 

Samtliga lärare i denna studie uttrycker också en positiv inställning till individintegrering och 

dess inkluderande effekter. Ur ett individperspektiv uttrycker lärarna att individintegrering 

kan ha en positiv inverkan på elevens självbild och sociala relationer. Anders och Valdemar 



 

 23 

bygger detta antagande på uppfattningen att särskolan begränsar elevernas sociala utveckling. 

Anders och Valdemar beskriver särskolan som stigmatiserande och att det därmed innebär 

något positivt för eleven att integreras i grundskoleklass. Sigrid menar att de individuella 

anpassningar som görs för att integreringen ska fungera också riskerar att göra eleven isolerad 

i klassrummet. Anders, Valdemar och Sigrid uppfattar individintegrering som en möjlighet att 

normalisera funktionsnedsättningar och öka övriga gruppens tolerans för avvikande 

egenskaper och beteenden men också att skapa en förståelse för att alla är olika. Anders, 

Valdemar och Sigrid uppfattar den individintegrerade elevens sociala delaktighet som ett 

kriterium för framgångsrik integrering. Sigrid, Anders och Yvonne uppfattar avvikande 

egenskaper hos den individintegrerade eleven som en försvårande omständighet för elevens 

delaktighet och ett potentiellt hinder för gruppens undervisning. Valdemar och Sigrid 

uppfattar skillnader i kunskapsnivå som ett potentiellt hinder för särskoleelevernas sociala 

deltagande. Yvonne uppfattar funktionsnedsättningar som en förklaring till sociala problem i 

klassrummet.  

 

 

6.2.2 Beskrivningskategori B: Uppfattningar om individintegrering 

som fokuserar på organisation, placering och resurser 
Beskrivningar inom denna kategori kännetecknas av uppfattningar om skolans organisation, 

elevers placering och resursers betydelse i samband med individintegrering.  

Anders, Sigrid och Yvonne uppfattar individintegreringen som mindre effektiv än 

undervisning i mindre grupper. De uppfattar fokusering på kunskapsprogression som ett 

tänkbart hinder för individintegrering. Lärarna i min studie beskriver också bristande tillgång 

på olika former resurser som ett hinder för att fler elever individintegreras.  

Det är en ekonomisk fråga, alltid. Vi har en som alltid har assistent med sig. För att den behöver det helt 

enkelt. Sen har vi elever som borde ha, men det finns inte resurser till det. Det är oklart om den här 

personen kan stanna kvar i klassen. Vi har ju en elev som utan den här hjälpen skulle få sitta på en mer 

isolerad avdelning. (Anders) 
 

Anders beskriver hur kommunikationen är viktigt så att inte ”eleven går mellan två öar”. 

Valdemar beskriver orsakerna bakom bristande utbyte mellan skolformerna som 

organisatoriska.    

Särskolan har egentligen en egen biträdande rektor och en egen organisation och kanske inte alltid 

behöver ta så stor plats i de gemensamma mötena eftersom de egentligen har ett ganska litet utbyte med 

oss andra lärare. De jobbar väldigt slutet. (Valdemar) 

 

Valdemar beskriver hur en skola med en övergripande rektor för båda skolformerna skulle 

”tvinga fram ett närmare samarbete”. Han uppfattar fördelning av ansvar inom ledningen som 

en faktor som påverkar individintegreringens förutsättningar. Han uppger att särskolans 

placering signalerar ledningens värdering av inkludering. Sigrids utsagor fokuserar istället på 

pedagogiskt samarbete mellan skolformer.  

 
Särskolans lärare är inte med på ämneskonferenser och de har också ämnen och de kan också ge åsikter 

om hur man ser på ämnet från det perspektivet. Det skulle kunna göra att det blir mer utraderade gränser. 

Det måste finnas utbyte åt båda håll. (Sigrid) 
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Yvonne uppfattar bristande resurser i form av personal som ett hinder för integrering. Hon 

anser att ledningen är ansvarig för att skapa förutsättningar ”om särskolan och lärarna vill 

det”.  

Anders uppfattar inkluderande värderingar hos ledning som en organisatorisk förutsättning för 

individintegrering. Han beskriver brister i rutiner och kommunikation mellan skolformer som 

ett uttryck för ett svagt engagemang från ledningens sida. Sigrid uppfattar ledningens förmåga 

att signalera en känsla av sammanhang och enhet som en förutsättning för individintegrering. 

Samtidigt beskriver hon specialgrupper som en effektiv lösning både i fråga om resurser och 

kunskapsutveckling. Yvonne uppfattar särskolans fysiska placering som en avgörande faktor 

för utbyte mellan särskolan och grundskolan. Hon säger att en avskild särskoleavdelning 

försämrar kontakten med resten av skolan och utgör ett hinder för individintegrering. 

Samtidigt argumenterar hon för att särskolan har ett behov av avskildhet och undervisning i 

mindre grupper.  

När jag undervisade särskoleeleverna kändes det som om de mådde ganska bra av att vara i en mindre 

grupp. Om man tänker att det skulle vara mer inkludering och integrering i klass så är det nog inte alla det 

skulle passa för. (Yvonne) 

 

6.2.3 Beskrivningskategori C: Uppfattningar om individintegrering 
som fokuserar på planering, undervisning och 

kunskapsprogression  
Uppfattningarna i denna kategori innehåller beskrivningar där planering, undervisning och 

kunskapsprogression i samband med individintegrering avhandlas. I denna kategori riktas 

fokus mot hur läraren beskriver att planeringsarbete och undervisning samt elevernas 

kunskapsutveckling påverkas av individintegrering.  

Anders uppfattar tydlig struktur som en förutsättning för individintegrering av särskoleelever. 

I hans utsagor beskrivs anpassningar som utgår från enskilda elever men som passar gruppen. 

Samtidigt markerar han att det ofta finns ett ökat stödbehov hos särskoleelever och läraren 

måste inneha särskilda kompentenser. Han uppfattar långsiktiga strategier och tydligt upplägg 

med återkommande moment som centrala tekniker i undervisning av särskoleelever.  

Valdemar uppfattar individfokuserade åtgärder och anpassningar som hinder för elevernas 

delaktighet. Han och Anders uppfattar breda lektionsplaneringar som en förutsättning för alla 

elevers aktiva deltagande. Valdemar anser att undervisning bör anpassas för att möta alla 

elever och tror inte att en särskoleelev skulle innebära någon större skillnad. Han varnar för 

att individanpassning riskerar att isolera eleven. Istället tror han på breda lektionsplaneringar 

som fungerar för så många elever som möjligt.  

Jag tänker att det egentligen inte kräver något annat än den problematik som vi möter med andra elever i 

skolan. Vi möter ju elever med väldigt skilda problembilder. Särskolan har ju ett visst uppdrag särskilt 

med dom som har en låg intelligens kvot helt enkelt… Vi möter elever som har hög intelligens men som 

har t.ex. en grav ADHD eller autismspektrumstörning. Det är ju ganska vanligt. Det måste man hela tiden 

anpassa sin undervisning till. (Valdemar) 
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Samtidigt uppfattar Valdemar elevers olikheter som en tillgång. Han beskriver vikten av att 

lyfta elevens unika kunskaper inom områden de intresserar sig för. Valdemar uppfattar elevens 

självkänsla som en viktig framgångsfaktor.  

Sigrid uppfattar individanpassning som en viktig förutsättning för individintegrering av 

särskoleelever. Hon beskriver anpassningar som viktig del i arbetet med alla elever, hon 

tillägger att särskoleelever ofta behöver anpassat material och mer stöd under lektionerna. 

Hon menar att hennes erfarenhet innebär att hon lättare ser vad som fungerar, hon använder 

ofta elevens intressen som ingång för att väcka motivationen.  

Jag tycker egentligen att det är kul att skapa uppgifter. Sen tar det förbaskat mycket tid och det är ett 

problem. Det finns så mycket att göra om man vill. (Sigrid) 

Yvonne uppfattar en tydlig lektionsplanering som en förutsättning för att undervisa grupper 

med integrerade särskoleelever. Hon beskriver hur hon talar tydligare och formar tydligare 

upplägg när hon undervisar grupper med individintegrerade särskoleelever.  

Anders uppfattar möjligheterna att integrera särskoleelever som större i praktiska än teoretiska 

ämnen. Hans erfarenhet är att integrerade särskoleelever inte nödvändigtvis kräver 

individanpassningar i idrott.  

Jag har ju grundskoleelever som jag vet att om jag pratar mer än tio minuter så är de borta. Det är inte 

alltid så stor skillnad. Man får liksom anpassa lektionen efter gruppen. Det går inte att köra samma genom 

hela veckan. (Anders) 

Anders uppfattar att integrering i teoretiska ämnen kräver mer förberedelse än praktiska 

ämnen. Både Valdemar och Sigrid uppfattar långgående individanpassningar som isolerande. 

De menar att utmärkande anpassningar inte bara är ett stöd för eleven utan också riskerar att 

bidra till att eleven isoleras i klassrummet.  

 
Det är ju väldigt olika från person till person, sen så vet jag att eleven kan se nästan mer ensam ut i 

klassrummet än vad de är utanför klassrummet. Kan bero på att de ofta har assistent med sig. Det gör att 

man särskiljer sig lite. Kanske eleven som kommer in också känner att jag är lite vid sidan. (Sigrid) 
 

Anders, Yvonne och Sigrid uppfattar att elever i särskilda behov har en effektivare 

kunskapsprogression i mindre grupp. Yvonne menar att en utmaning med integrering av 

särskolans elever är att det medför mycket extra arbete för läraren eftersom det är svårt att 

undervisa ”svagbegåvade” elever i helklass.  

Anders, Sigrid och Yvonne uppfattar istället att individintegrering kan bidra till anpassningar 

som även gynnar andra elever. De menar att integrerade särskoleelever medför anpassningar 

som stärker kunskapsprogressionen även för andra elever. Utgångspunkten i en individs 

avvikande förutsättningar bidrar till lektioner som är bättre även för de med mindre synliga 

svårigheter. Valdemar menar att elever i särskilt behov av stöd innebär reflektion över 

undervisningen och att detta ger lektioner som är bättre för alla elever. Sigrid uttrycker också 

att anpassningarna ofta gynnar andra elever.  
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6.3 Analys 
I detta avsnitt analyseras lärarnas uppfattningar utifrån kompensatoriska och inkluderande 

perspektiv på elevers olikheter.  

 

6.3.1 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori A: 

Relationer och social utveckling 
Under beskrivningskategori A: Relationer och social utveckling finns en kompensatorisk 

uppfattning att funktionsnedsättningar kan utgöra ett hinder för socialt samspel med andra 

elever. Det finns flera utsagor hos lärarna som fokuserar på elevernas diagnoser och de 

egenskaper som det medför. I vissa fall identifieras också eleven med en diagnos i samtal om 

samspelet i undervisningsgruppen. En lärare (Yvonne) uppfattar att vissa särskoleelever har 

egenskaper som medför ökad risk att de utsätts för mobbing när de deltar i klass.  

 

Tre av lärarna uppfattar en inkluderande värdegrund i gruppen som en förutsättning för 

integrering. Anders, Yvonnes och Sigrids beskriver både hindrande och stärkande egenskaper 

hos undervisningsgrupper. Sigrid och Yvonne uppfattar att omhändertagande egenskaper hos 

undervisningsgruppen kan kompenseras för den integrerade särskoleelevens brister och att en 

fungerande individintegration har en positiv inverkan på särskoleelevens självbild. 

 

Yvonne menar att sociala svårigheter är något som kommer till uttryck i 

undervisningssituationer och som försvårar genomförandet av lektionen. Valdemar och Sigrid 

ser skillnader i hur elevernas sociala samspel fungerar i och utanför klassrummet och noterar 

att det ofta fungerar bättre utanför. Dessa lärare uppfattar alltså en risk att vissa 

undervisningssituationer förvärrar elevers utanförskap.   

 

Det finns också andra inkluderande tankegångar i lärarnas uppfattningar. Anders och 

Valdemar uppfattar särskoleskrivning som stigmatiserande. Alla lärarna uppfattar en 

välfungerande individintegrering som värdefull eftersom det stärker tolerans och förståelse 

inför människors olikheter. Alla uppfattar att individintegreringen gynnar gruppens sociala 

utveckling. Tre av lärarna uppfattar en konflikt mellan långtgående individanpassningar och 

inkludering. De beskriver hur eget undervisningsmaterial riskerar att isolera eleven i 

klassrummet. Alltså att de individuella anpassningar som görs för att integreringen ska 

fungera också riskerar att medföra att eleven arbetar själv. Tre av lärarna uppfattar delaktighet 

som främsta syfte med individintegrering.   

 

6.3.2 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori B: 

Organisation, placering och resurser 
Kompensatoriska uppfattningar inom beskrivningskategorin handlar framförallt om att 

individintegrering medför ett ökat behov av resurser och tid till planering. Anders beskriver 

elevassistenten och speciella egenskaper hos läraren som viktiga förutsättningar. Sigrid och 

Yvonne anser att integreringen medför att det krävs mer tid för planering. Dessa utsagor 

bygger på en kompensatorisk uppfattning att särskoleeleven har brister som kräver något 

särskilt av undervisningen. Här finns den tydliga gräns mellan pedagogik och 

specialpedagogik som är typisk för ett kompensatoriskt perspektiv.  
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Uppfattningar om elevers olikheter som bär ett inkluderande perspektiv lyfter problembilden 

från eleven. Samtliga lärare uppfattar kommunikationen mellan särskolan och grundskolan 

som en viktig förutsättning för individintegrering. Alla fyra lärarna beskriver hur ett svagt 

eller bristfälligt samarbete mellan skolformerna utgör ett hinder för individintegrering. En av 

lärarna beskriver också hur ett pedagogiskt samarbete innebär att specialpedagogisk 

kompetens når ut till alla elever. Två av lärarna poängterar att ledningen har ett ansvar att 

förmedla att skolan är en enhet och inte bidra till elevers utanförskap. Känsla av enhet och 

tillhörighet uppfattas som viktiga organisatoriska värden. Sigrid betraktar ett starkt 

ställningstagande från ledningens sida som helt avgörande för att skolan ska upplevas som en 

enhet. Anders beskriver vikten av välfungerande kommunikation och rutiner som en central 

förutsättning för individintegrering.   

 

6.3.3 Perspektiv på elevers olikheter i beskrivningskategori C: 

Planering, undervisning och kunskapsprogression  
Inom beskrivningskategorin har två lärare ett kompensatoriskt perspektiv på hur 

individintegrering förändrar förutsättningarna för undervisningen. Båda beskriver 

individanpassat undervisningsmaterial som en förutsättning.  

 

Hos två lärare finns en tydlig uppfattning att särskoleelever kräver ett annat förhållningssätt 

än den övriga gruppen. De uppfattar kunskapskraven i grundskolan som ett hinder för 

individintegrering särskoleelever. Det finns uppfattningar bland lärarna att särskoleeleverna 

ibland behöver yttre incitament som olika former av positiv förstärkning för att hitta 

motivation i skolarbetet. Individanpassning av undervisningsmaterial beskrivs som ett sätt att 

motivera och stimulera den integrerade eleven i undervisningssituationer.  

 

Sigrid uppfattar olikheter i elevernas förutsättningar som ett hinder för individintegrering. 

Hon uppger att individintegrering gör undervisning svårare och att det förmodligen är lättare 

att undervisa särskoleelever i en särskolegrupp. Det tyder på en uppfattning att 

individintegrering prioriterar särskoleelevernas sociala utveckling framför deras 

kunskapsprogression.  

 

 Alla lärarna är överens om att individanpassningar ökar arbetsbelastningen. Två av lärarna 

föredrar därför att utforma uppgifter som är anpassade efter hela gruppen istället för att 

utforma eget material till elever med särskilda behov. Det ökade kravet på resurser uppfattas 

som ett hinder för individintegreringen. Valdemar anser individanpassning som så pass 

tidsödande att undervisningsmaterial helst bör fungera för alla elever i klassrummet. Både 

Sigrid och Yvonne reflekterar kring hur anpassningar med enskilda elever i åtanke ofta gynnar 

andra elever i klassrummet.  

 

Valdemar och Anders anser inte att individintegrering av särskoleelever kräver något utöver 

deras vanliga undervisningsgrupper. Det finns tydliga inkluderande tankegångar där 

elevgruppers variationer beskrivs som naturligt. I sina beskrivningar av 

undervisningssituationer skiljer de inte den individintegrerade elevens behov från andras.  
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7. Diskussion  
I resultatdiskussionen kommer resultatet i min studie diskuteras i ljuset av tidigare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 
Inledningsvis kan sägas att lärarna i min studie i linje med studierna i min forskningsöversikt 

uttrycker en positiv inställning till individintegrering (Kotte, 2016; Vaz et al, 2015; Avissar et 

al, 2016; Avramidis & Norwich, 2010; Savolainen et al, 2011). Precis som där ryms en stor 

variation av uppfattningar om vad det ska innebära, vilka det gäller samt vilka förutsättningar 

som krävs. Jag kommer inledningsvis att diskutera respektive beskrivningskategori utifrån 

tidigare forskning.  

 

Asp-Onsjö (2014) skriver om en socialinkludering som vilar på demokratiska ideal men också 

en känsla av tillhörighet och gemenskap. I Beskrivningskategori A: Relationer och 

socialutveckling beskriver lärarna flera olika sociala aspekter av individintegrering. Alla 

lärarna uppfattar värden som ligger nära Asp-Onsjös definition när de beskriver integreringen 

av särskoleelever som något värdefullt för gruppen som helhet. De uppfattar en möjlighet att 

stärka en tolerans för allas våra olikheter och hur alla bidrar med något värdefullt till gruppen. 

Samtliga lärare uppfattar en inkluderande miljö som en förutsättning för individintegrering. 

För att komplicera det hela beskriver tre av lärarna detta utifrån en individualiserad 

problembild som förknippas med ett kompensatoriskt perspektiv. De definierar en 

inkluderande grupp som tolerant och överseende med den individintegrerade elevens 

avvikelse. De beskriver alltså grupper med egenskaper som kompenserar för den integrerade 

elevens brister.  

 

Dyson (1999) menar att skolan har svårigheter att hantera naturliga olikheter hos barn och att 

detta leder till att barn i särskilda behov inte undervisas i de reguljära elevgrupperna utan 

hänvisas till specialundervisning. Hos lärarna i min studie finns en tydlig vilja att 

individintegrera särskoleelever. Två av dem uppfattar dock att det krävs betydande 

anpassningar, endast Valdemar beskriver en inkluderande undervisning som byggs utifrån alla 

elevers förutsättningar. Samtidigt beskriver han precis som lärarna i Avramidis och Norwich 

(2010) studie en svårighet för integrerade elever att bli helt jämlika just i 

undervisningssituationer och uppfattar hårda kunskapskrav som ett integreringshinder. Asp-

Onsjö (2014) begränsar inte inkludering till klassrummet utan fokuserar på delaktighet, 

inflytande och tillhörighet. Två av lärarna uppfattar skillnader i intellektuella förutsättningar 

som ett hinder för integrering i undervisningssituationer. Valdemar frågar sig om det kanske är 

så att inkludering fungerar bäst i andra situationer där eleverna har liknade förutsättningar. 

När Valdemar diskuterar samspel utanför klassrummet ligger det i linje med hur Asp-Onsjö 

(2014) beskriver en social inkludering som fokuserar på elevernas umgänge och deltagande 

oavsett placering.    

 

Ineland, Molin och Sauer (2009) uppfattar särskolan som stigmatiserande och att den har en 

negativ inverkan på elevernas självkänsla. Tre av lärarna delar dessa uppfattningar och 
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betraktar individintegrering som ett sätt att lyfta elever ur ett utanförskap. Två av lärarna 

oroas dock för att den individintegrerade eleven även riskerar att isoleras i klassrummet. Flera 

studier visar också att elevgruppen löper ökad risk att hamna i utanförskap även som 

individintegrerade (McCoy & Banks, 2011). 

 

 

I Horne och Timmons (2009) visade att lärarna kände oro över hur grundskoleklassens 

undervisning påverkades av elever i särskilda behov.  I min studie är det en av lärarna som 

visar oro över hur övriga gruppens undervisning kan påverkas av en individintegrerad elev. 

De övriga lärarna ligger mer i linje med Göransson och Nilholm (2013) som ser ett behov av 

ökad kunskap och diskussion om undervisningsmetoder för att stärka inkluderingen. Lärarna i 

denna studie uppfattar god kommunikation och nära samarbete mellan grundskola och 

särskola som en förutsättning för individintegrering. 

 

Hattie (2014) har undersökt rektorers inflytande över elevernas resultat. Han poängterar att 

skolledningens inflytande över inkluderingsarbetet sker genom att påverka lärarnas 

uppfattningar och attityder. Sigrid beskriver också hur skolkulturen påverkas av ledningens 

inställning till särskolan medan de andra lärarna fokuserar mer på ledningens ansvar att skapa 

förutsättningar för individintegrering genom att bidra med resurser. Valdemar menar också att 

en gemensam rektor för skolformerna stärker samarbetet och därmed inkluderingen av 

särskolan.  

 

Det finns kompensatoriska uppfattningar om hur funktionsnedsättningar påverkar 

särskoleelevers kunskapsprogression och sociala relationer. Samtidigt uppfattar samtliga 

lärare att det finns sociala vinster både för särskoleeleven och övriga elever om 

individintegreringen fungerar. Inom beskrivningskategori A finns en konflikt mellan praktik 

och ideal. Uppfattningen att skolan ska bidra till att normalisera mångfald ställs mot olika 

argument för att särskoleelever bäst undervisas avskilt.  I beskrivningskategori C finns 

uppfattningen att särskoleelever trivs bäst i lugna miljöer, att undervisning i mindre 

särskolegrupper gynnar deras kunskapsutveckling. Dessa uppfattningar av särskoleelevers 

förutsättningar är inget ovanligt enligt Bogdan och Taylor (1982). Utifrån deras 

stigmatiseringsteori medför diagnostisering att våra förväntningar på eleven förändras utifrån 

våra uppfattningar om själva diagnosen. Om dessa ställs mot beskrivningskategori B uppstår 

en motsättning mot uppfattningen att särskolans fysiska placering påverkar kontakten och 

möjligheterna till samarbete mellan skolformerna. En faktor som av samtliga lärare uppfattas 

som en förutsättning för framgångsrik individintegrering.  

 

Skrtic (1995) och Dyson (1999) menar att skolans demokratiska ideal tenderar att offras i en 

effektiviseringsprocess som innebär att reguljär undervisning inte klarar av att möta en 

variation bland elever som de betraktar som naturlig. Detta kan jämföras med Haugs (1998) 

åtskillnad mellan segregerande och inkluderande integrering. I lärarnas uppfattningar används 

kunskapsprogression och individuella egenskaper och förutsättningar som ett argument för 

segregerande integrering.  
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Figur 1. Avskildhet som ett dilemma i lärarnas uppfattningar. 

 

I beskrivningskategori C uppfattar samtliga lärare sociala värden som ett centralt syfte bakom 

individintegrering. Uppfattningar om hur planering och undervisning påverkas skiljer lärarna 

åt. Åsikterna om hur detta ska realiseras delar också lärarna mellan kritiska och 

kompensatoriska förhållningssätt. Lärarnas uppfattningar delas i två läger utifrån deras syn på 

individanpassning. Detta är i linje med Haugs (1998) beskrivning av en inkluderande 

integration där eleven som utgår ifrån uppfattningen att alla elever har en demokratisk 

rättighet att delta i klassrummet.  

 

Inom beskrivningskategori B talar två av lärarna om hur individintegrerade särskoleelever 

kräver individanpassat material och ofta stöd av assistenter. Det finns en uppfattning att 

individintegrerade särskoleelever ställer andra krav på undervisningen än andra elever. Detta 

kopplas till en ökad arbetsbelastning. En kontrasterande uppfattning bygger på värdet att 

lektionsplanering bör riktas till samtliga elever i klassrummet. Genom en argumentation som 

bygger på att undervisningsmaterial ska rikta sig till och anpassas efter alla elever i 

klassrummet.  

 

Det finns två grunduppfattningar. Den ena är kompensatorisk och betraktar den 

individintegrerade eleven som en individ med separata krav som skiljer sig från övrig 

undervisningsgrupp. Andra beskrivningar tyder på uppfattningen att det alltid finns olikheter i 

klassrummet och att all undervisning måste utformas med denna variation i åtanke.  

 

Lärarna i Round, Subban och Shamara (2015) visade oro för sina skolors förmåga att bistå 

med de resurser som krävs för framgångsrik integrering av elever med särskilda behov. 

Samtliga lärare i denna studie beskriver individanpassningar som tidskrävande. I detta arbete 

ser jag också en koppling mellan uppfattningar som utgår ifrån avvikelser i individens 

förutsättningar och egenskaper och ett krav på resurser. Uppfattningen om en reguljär 

undervisning som inte klarar av att möta elevers olikheter leder tre av lärarna (Sigrid, Anders 

och Yvonne) in i resonemang om de individanpassningar som ska kompensera för dessa 

brister. Detta leder in på resonemang där planeringstid och resurspersonal utgör de tydligaste 

hindren för individintegrering utifrån ett kompensatoriskt perspektiv.  
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Figur 2. Samband mellan kompensatoriska uppfattningar.  

 

I lärarnas uppfattningar om individanpassning möts också det kompensatoriska perspektivets 

individfokus med det kritiska perspektivet. Tre av lärarna uppfattar att anpassningar som görs 

i strävan att kompensera för en enskild elevs brister också passar andra elever som de inte 

ursprungligen avsågs för. Det finns alltså en uppfattning att specialpedagogiska insatser kan 

verka som en resurs för gruppen. Samtidigt uppfattar tre av lärarna (Anders, Sigrid och 

Valdemar) vissa långtgående individanpassningar som isolerande och utpekande i 

klassrumssituationer.  Lärarna uppfattar individanpassningen som en balansgång i att möta 

elevens förutsättningar att nå kunskapsmål utan att begränsa möjligheterna att delta i det 

sociala samspelet och påverka relationen med andra elever.  

 

En annan återkommande reflektion inom beskrivningskategori C är att anpassningar av 

undervisningen med en enskild elev i åtanke ofta gynnar andra elever i gruppen. Ur ett kritiskt 

perspektiv framstår klassens inneboende olikheter som en naturlig tillgång som kan användas 

i pedagogiska situationer.  Två av lärarna (Anders och Valdemar) uppfattar en stor variation 

inom elevernas förutsättningar i grundskoleklasserna och att undervisning ska utformas med 

hela gruppen i åtanke.  

 

Det finns också en konflikt i hur lärarna beskriver behovet av information kring eleven som 

integreras. En lärare (Valdemar) menar att kommunikationen om eleven riskerar att bidra till 

en negativ bild av eleven. En annan lärare (Anders) uppfattar information om eleven som en 

förutsättning för individintegrering. Nilholm (2007) beskriver ett dilemma mellan individ och 

kategori där ett synsätt utgår ifrån individens brister medan ett annat betonar alla elevers rätt 

att delta. En intressant skillnad från Nilholms dilemma är att Anders uppfattar kunskaper om 

elevens brister som en förutsättning för dennes deltagande i klassen.   

 

Inom inkluderingsidealet ligger tyngdpunkten på sociala värden medan ett kompensatoriskt 

perspektiv är mer inriktat på skolans kunskapsmål. Inför genomförandet av min analys antog 

jag att frågor som fokuserade på sociala värden (beskrivningskategori A) också skulle spegla 

lärarnas inkluderande uppfattningar medan frågor om undervisning (beskrivningskategori C) 

skulle leda lärarna in på ett kompensatoriskt perspektiv. Resultatet av studien visar att det 

finns tydliga drag av båda perspektiven inom båda kategorierna. Det finns uppfattningar som 

visar på att lärarna betraktar även socialfrågor ur ett kompensatoriskt perspektiv i sin vilja att 

stötta den integrerade eleven i samspelet med andra elever. I beskrivningskategori C hamnar 

lärarna förvisso i kompensatoriska resonemang om individanpassning men de mynnar ändå ut 

i inkluderande tankegångar om hur de riskerar att marginalisera elever eller hur 

specialpedagogiska arbetssätt ofta gynnar fler elever i klassrummet.  

 

Individen har särskilda 
behov

Individanpassning för att 
eleven ska klara av att 

delta i reguljär 
undervisning 

Krav på mer resurser och 
tid till planering
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7.2 Metoddiskussion  
För kvalitativa studier som intresserar sig för personers uppfattningar förefaller en 

fenomenografisk metod byggd på intervjuer som ett självklart val. Det faktum att lärare enligt 

tidigare studier förhåller sig positiva till inkludering som ideal kan medföra svårigheter att 

faktiskt nå deras egentliga uppfattningar. Värdeladdningen kan medföra att lärare uttrycker 

sig på ett speciellt sätt för att det ligger i linje med särskilda normer och att det medför att 

deras verkliga uppfattningar är svåra att utskilja. Även om denna studie inte värderar deras 

uppfattningar så kan det ändå upplevas så.  

 

En kvantitativ studie kan på ett generaliserbart sätt visa i vilken utsträckning olika variabler 

påverkar lärarnas inställning till individintegrering. I den här studien har jag använt 

beskrivningskategorier baserat på aspekter av den pedagogiska verksamheten och de hinder 

och möjligheter som syns i lärarnas uppfattningar. Denna ansats ligger ganska nära en 

ramfaktorteori som i det här fallet skulle intressera sig för hur olika faktorer påverkar 

inkluderingsarbetet. I det här arbetet valde jag dock att fokusera på lärarnas uppfattningar 

eftersom jag själv uppfattade att de påverkade möjligheterna för eleverna.   
 

 

7.3 Professionella reflektioner  
Resultatet ger anledning att fundera på rollen som speciallärare. I resultatet av min studie 

beskriver samtliga lärare samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan som svagt eller 

bristfälligt. För att skapa inkluderande skolor behövs ett starkare samarbete, jag tänker inte på 

information om enskilda elever utan ett mer övergripande samarbete som också är 

pedagogiskt. En närhet som överbygger skillnaderna mellan specialpedagogik och pedagogik, 

där båda skolformer har ett naturligt utbyte av varandra och kompetenser delas och sprids.  

Inkluderande tankegångar runt pedagogik medför en skolmiljö som klarar av att möta fler 

elevers behov och minskar behovet av de kompensatoriska insatser som marginaliserar elever 

och ökar lärarnas arbetsbörda. Tänkbara sätt att arbeta med dessa frågor är att koppla 

speciallärare och specialpedagoger till övriga lärares pedagogiska arbete för att därigenom 

utarbeta ramar för en mer inkluderande undervisning.  

 

7.4 Fortsatt forskning  
Min studie har växt fram ur ett intresse för särskoleelevers inkludering. I valet av 

avgränsningar resonerades kring olika aktörers inverkan på inkluderingen. Inledningsvis fanns 

förhoppningar att undersöka inkludering ur ett elevperspektiv. Studier där särskoleelever har 

en egen röst i forskningen, där deras erfarenheter och uppfattningar kan bidra till en 

skolutveckling som verkligen har eleverna som utgångspunkt.  

 

I den här studien har jag valt att inte undersöka uppfattningar hos speciallärare verksamma i 

särskolan utan avgränsat mig till den mottagande parten i individintegreringen. Resultatet av 

denna studie visar att lärarna uppfattar brister i samarbetet mellan skolformerna. Det vore 

därför intressant att undersöka hur särskolans lärare uppfattar sin egen delaktighet i den 

kollegiala gemenskapen.   

 

Det finns också många andra än lärare som har relevanta uppfattningar om särskolan. Jag 

tänker inte minst på alla elevassistenter som ständigt närvarar runt eleverna men jag tänker 
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också på ett större perspektiv och en yttre påverkan. Det vore intressant att undersöka hur 

inkludering uppfattas av de makthavare som på olika sätt påverkar skolans förutsättningar att 

bedriva en inkluderande verksamhet.  
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Bilaga 1 

 
Hej! 

  
 

Jag är en student vid Karlstad Universitet som nu är inne på min sista termin på 

Speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning. Jag är i full gång med 

att skriva mitt examensarbete och letar efter lämpliga lärare att intervjua. Till 

vardags arbetar jag som speciallärare i Säffle kommun och är verksam på 

högstadiet. 

  
Jag har valt att fördjupa mig i ämnet inkludering. I mitt arbete intresserar jag mig 

särskilt för lärares uppfattningar av att undervisa särskoleelever i grundskoleklass. 

Det kan handla om både helintegrerade elever eller enstaka lektioner i vissa 

ämnen. Syftet med mitt examensarbete är att synliggöra lärares uppfattningar av 

inkludering av särskoleelever. Målsättningen är att synliggöra de faktorer som 

påverkar särskoleelevernas inkludering. 

  
Jag undrar om du som rektor godkänner att jag kontakter din personal och utför 

intervjuer? 

  
Jag skulle därför vilja komma i kontakt med 7-9 lärare. Intervjuerna tar ungefär 30 

minuter. Den insamlade datan kommer enbart användas i examensarbetet och 

kommer att förstöras/tas bort när arbetet är slutfört. Intervjun hanteras i enighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa innebär bl.a. att deltagare 

och arbetsgivare på inget sätt kommer kunna identifieras i examensarbetet och att 

jag inte har några dolda avsikter med arbetet. 

  
  
  
Tack på förhand! 

  
  
  
Jens Boström 

  



 

 

 Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
 

Med mina frågor ville jag synliggöra lärarnas uppfattningar om individintegrering. Syftet var att utsagorna skulle 

synliggöra lärarnas uppfattningar om elevers olikheter utifrån situationer där särskoleelever individintegrerades.  

 

Hur länge har du arbetet som lärare? 

 

Vad har du för utbildning? 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Hur ser du på skolans roll i samhället? Finns det några särskilda aspekter av uppdraget som du anser är särskilt 

viktigt? Vilken roll tänker du att särskolan har? Hur skiljer den sig åt? 

 

Vad har du för erfarenheter/kontakt med särskolans elever. Har du några erfarenheter av att undervisa elever med 

utvecklingsstörning? 

 

Vad tänker du krävs i klassrumssituationen för att det ska bli en lyckad individintegrering?  

 

Vilka förutsättningar krävs av gruppen eleven integreras i? Hur tycker du att de ska förberedas?  

 

Hur ser du på att undervisa flera kursplaner samtidigt?  

 

Hur påverkar elevernas förutsättningar ditt undervisningsmaterial? Hur tänker du kring undervisningsmaterial 

vid integrering av särskoleelev? Hur påverkar det dit arbete?  

 

Vilka egenskaper hos elever uppfattar du som svårast att hantera?  

 

Hur tänker du att undervisningen påverkas av särskoleelever som deltar i helklass?  

 

Tänker/anser du att olika ämnen och aktiviteter lämpar sig olika bra för särskoleeleven att delta i? Kan du ge 

exempel? 

 

Hur ser du på särskoleelevens deltagande i gruppen? Hur ser förhållandet till övriga gruppen ut?  

 

Hur upplever du att individintegrering påverkar din arbetssituation? 

 

Kan du beskriva samarbetet mellan grundskolans lärare och särskolans? 

 

Hur jobbar din skola med inkludering?  

 

Hur förbereds och informerades du inför att en särskoleelev ska delta i undervisningen?  

 

Upplever du att du har inflytande över beslutet att integrera särskoleelever i din undervisning? 

 

Hur ser du på lednings roll i att få det att fungera? Vad kan de göra bättre? Vad har fungerat bra?  

 
Hur tycker du att man ska arbeta för att särskoleelever ska känna sig delaktiga på skolan?  

 

Tycker du att något annat saknas för att du ska kunna genomföra ditt arbete på ett sätt som motsvarar 

styrdokumenten? 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 – Likheter och skillnader i lärarnas uppfattningar 
 Lärare 1  Lärare 2  Lärare 3 Lärare 4 
Likheter och 

skillnader i 

uppfattningar om 

relationer och 

socialutveckling i 

integrerad 

undervisning utifrån 

beskrivningskategorie

r.  

Integrering stärker 

eleven. 

 

 

Särskolan 

stigmatiserande 

 

 

 

Avstigmatiserar 

 

Läraren ansvarar för 

att skapa tolerans  

 

Elevens delaktighet 

i klassrummet viktig   

 

 

 

Långsiktigt arbete 

 

Sociala problem 

uttrycks i 

klassrummet 

 

 

 

Integrering stärker 

eleven. 

 

 

Särskolan 

stigmatiserande  

 

 

 

Avstigmatiserar 

 

Läraren ansvarar för 

att skapa tolerans 

 

Elevens delaktighet i 

klassrummet är viktig 

 

 

 

Långsiktigt arbete 

 

Sociala problem 

koppas till klassrum. 

Aktiviteter utanför 

viktiga.  

Integrering kan stärka 

eleven 

 

Utmärkande 

anpassningar av den 

integrerade 

undervisningen 

stigmatiserar 

 

Avstigmatiserar 

 

Krävs tolerant miljö 

 

Eleven måste ta 

ansvar för sin 

delaktighet 

i klassrummet. 

  

 

X 

 

Sociala problem 

kopplas till klassrum. 

Bättre kontakt utanför. 

 

Integrering kan både 

stärka eller stjälpa 

eleven.  

 

Sociala begränsningar 

hos individen 

stigmatiserar 

 

 

Avstigmatiserar 

 

Krävs tolerant miljö 

 

Elevens delaktighet i 

klassrummet är viktig 

men den kanske stör 

andra.  

 

 

X 

 

Sociala problem 

kopplas till diagnoser 

och individuella 

egenskaper.  

 

Likheter och 

skillnader i 

uppfattningar om 

organisation, resurser 

och placering 

Har ingen kontakt 

med elevhälsan.  

 

Ekonomiska resurser 

centralt. 

Assistenter till 

klassen. Dessa löser 

problem i 

klassrummet 

 

Svag 

kommunikation 

mellan särskolan 

och grundskolan, ett 

problem.  

 

Saknar information  

 

Ledningen ska bidra 

att stärka 

kommunikation och 

rutiner.  

 

 

 

Elevhälsan söker man 

upp om man behöver.  

 

Ledningens roll 

fördelning centralt. 

Betraktar inte resurser 

som ett problem. 

 

 

 

Svag kommunikation 

mellan särskolan och 

grundskolan, men ser 

inte vikten av mer 

samarbete.  

 

X 

 

X 

Elevhälsan söker man 

upp om man behöver.  

 

Tid den centrala 

resursen. Ser social 

risker med assistenter. 

 

 

 

 

Svag kommunikation 

mellan särskolan och 

grundskolan. 

 

 

 

Saknar information  

 

Ledningen otydlig 

och passiv inför 

inkludering.  

X 

 

 

Placering är en central 

faktor men vill 

samtidigt ha mer 

resurser till 

segregerade grupper.  

 

 

Svag kommunikation 

mellan särskolan och 

grundskolan. 

 

 

 

X 

 

Ledningen ska skapa 

förutsättningar för 

inkludering. 

Likheter och 

skillnader i lärarnas 

uppfattningar om 

planering, 

undervisning och 

kunskap utifrån 

Lite 

individanpassningar, 

breda uppgifter för 

hela gruppen. Lite 

extra arbetsbörda. 

 

Få eller inga 

individanpassningar, 

breda uppgifter för 

hela gruppen. Liten 

extra arbetsbelastning. 

 

Mycket 

individanpassningar 

och 

gruppanpassningar 

som ökar 

arbetsbelastning.  

Mycket 

individanpassningar 

och ökad 

arbetsbelastning. 

 

 



 

 

beskrivningskategorie

r.  

 

Undervisningen är 

redan anpassad för 

andra elever med 

liknande behov.  

 

 

Strategier och 

långsiktigt tänk. 

Trygghet i rutiner.  

 

 

 

Förändringar också 

bra för andra elever 

också.  

 

Undervisningen är 

redan anpassad för 

andra elever med 

liknande behov.  

 

 

Ta tillvara på elevens 

kompetens och 

förmåga. Låta eleven 

lyckas.  

 

 

Reflekterar över 

undervisningen och 

lösningar gynnar flera 

elever. 

 

En homogen grupp 

underlättar 

lärararbetet. 

 

 

Ta tillvara på elevens 

intressen.  

 

 

 

 

Enklare material 

gynnar fler elever.  

 

Särskoleelever lär sig 

mer i mindre grupp. 

Svagbegåvade är svårt 

i helklass.  

 

 

Flexibilitet och 

tydligare upplägg. 

 

 

 

 

Förändring i upplägg 

gynnar vissa andra 

elever. 
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