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Syftet med studien var att undersöka hur lärare på högstadiet upplever och tänker om att ha 

individintegrerade särskoleelever i sin klass på högstadiet. Vilka för- och nackdelar de 

upplever och hur de anser att stödet ska utformas kring dessa elever. Intentionen var också att 

skapa förståelse och kunskap utifrån lärarens vardag, vilket skulle kunna bidra till att utveckla 

ett proaktivt kring individintegrerade särskoleelever.  

Samspelet med individintegrerade särskoleelever framkallar tankar och funderingar hos lärare 

hur de i vardagen ska få helheten att fungera för läraren själv och för den individintegrerade 

eleven. Utifrån hur vårt utbildningssystem är uppbyggt kan det vara centralt att studera hur 

detta dilemma tar sig i uttryck i skolan, för att försöka förstå verksamhetens olika trångmål 

och för att kunna möta det. Claes Nilholm (2007) uttrycker att dilemman alltid kommer att 

finnas i skolan och därför måste studeras för att möjliggöra lösningar. Begrepp som är 

centrala är integrering och inkludering och fungerar som teoretisk ram i studien. 

Metoden som används för att genomföra studien är en kvalitativ intervjustudie där Kvale och 

Brinkmanns (2009) metodologiska process med de sju stadierna (se bilaga 4), kom att utgöra 

grunden för organisationen av detta arbete. I de olika stadierna beskrevs utförligt processen, 

som ett sätt att försöka uppnå struktur och tydlighet. 8 högstadielärare deltog i intervjustudien, 

alla med erfarenhet av individintegrerade särskoleelever i sin undervisning.  

Resultatet visade att lärarna upplever det som positivt att särskoleelever har möjlighet att 

individintegreras. Flertalet upplever dock svårigheter med det då t.ex. tid inte räcker till och 

viss ovisshet kring hur man ska gå tillväga finns. Respondenterna kan se både för- och 

nackdelar med individintegrerade särskoleelever på individ-, grupp-, och organisationsnivå. 

Respondenter beskriver också att de behöver stöd på olika sätt kring dessa elever. 
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Studien kan utgöra ett bidrag till ytterligare reflektion kring hur man som specialpedagog kan 

möta upp, handleda, samordna och fördela resurser. 

 

Nyckelord: integrering, inkludering, individintegrering av särskoleelever, lärare, 

lärarintervju. 

 

  



Emma Östlund eod12001 2014-01-24 

4 
 

Innehåll 
SAMMANFATTNING ................................................................................................................................ 2 

Förord ...................................................................................................................................................... 6 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 7 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 8 

2.1 Historisk tillbakablick och begreppet ”en skola för alla” ............................................................... 8 

2.2 Integrering och inkludering ........................................................................................................... 9 

2.3 Skollagen - SFS 2010:800 ............................................................................................................. 11 

2.4. Utvecklingsstörning – diagnos och nivåer .................................................................................. 12 

2.5 Lärarrollen i ett metaperspektiv .................................................................................................. 13 

2.6 Internationell forskning kring inkludering och integrering angående lärares attityder och 

upplevelser ........................................................................................................................................ 14 

2.6.1 Attityder till inkludering ....................................................................................................... 14 

2.6.2 Attityder och utbildning ....................................................................................................... 15 

2.6.3 Läraren i inkluderade klassrum ............................................................................................ 15 

3. Syfte ................................................................................................................................................... 18 

4. Metod ................................................................................................................................................ 19 

4.1 Val av metod ................................................................................................................................ 19 

4.2 Genomförande ............................................................................................................................ 19 

4.2.1 Tematisering och planering ...................................................................................................... 20 

4.2.2 Intervjuerna .............................................................................................................................. 21 

4.2.3 Utskrift ...................................................................................................................................... 22 

4.2.4 Analys ....................................................................................................................................... 22 

4.2.5 Verifiering ................................................................................................................................. 22 

4.3 Rapportering ................................................................................................................................ 23 

4.4 Sammanfattning av metod .......................................................................................................... 23 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 24 

5.1 Lärares upplevelse av skolsituationen med individintegrering i sin klass på ett mer 

övergripande plan ............................................................................................................................. 24 

5.1.1 Bra och mindre bra upplevelser ........................................................................................... 24 

5.1.2 Sådant som upplevdes lätt och svårt ................................................................................... 25 

5.2 För- och nackdelar lärare sett med individintegrering på individ-, grupp- och organisationsnivå

 ........................................................................................................................................................... 26 

5.2.1 Fördelar och nackdelar på individnivå ................................................................................. 26 

5.2.2 Fördelar och nackdelar på gruppnivå ................................................................................... 28 



Emma Östlund eod12001 2014-01-24 

5 
 

5.2.3 Fördelar och nackdelar på organisationsnivå ....................................................................... 30 

5.3 Lärares uppfattning hur de själva behövt stöd kring individintegrerade särskoleelever ............ 31 

5.3.1 Praktisk information ............................................................................................................. 31 

5.3.2 Tips, råd och dialog ............................................................................................................... 31 

5.3.3 Tid, anpassningar och materialhantering ............................................................................. 32 

5.3.4 Utbildning ............................................................................................................................. 33 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 34 

6.1 Sammanfattning av resultatet ..................................................................................................... 34 

6.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 35 

6.3 Diskussion kring etiska riktlinjer .................................................................................................. 37 

6.4 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 38 

Dilemman ...................................................................................................................................... 38 

Utveckling av inkluderingsprincipen ............................................................................................. 40 

Lärarens behov av stöd ................................................................................................................. 41 

6.5 Avslutning .................................................................................................................................... 42 

7. Referenser ......................................................................................................................................... 43 

8. Bilagor ................................................................................................................................................ 45 

8.1 Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 45 

8.2 Bilaga 2 ........................................................................................................................................ 47 

8.3 Bilaga 3 ........................................................................................................................................ 49 

8.4 Bilaga 4 ........................................................................................................................................ 52 

 

  



Emma Östlund eod12001 2014-01-24 

6 
 

Förord 
Jag vill tacka respondenterna som deltog i studien för att de tog sig tid till intervjun, vilket 

gjorde studien möjlig. De har på ett givmilt sätt delat med sig av sina upplevelser, tankar och 

erfarenheter kring individintegrerade särskoleelever och bidragit med kunskaper till mitt yrke 

som specialpedagog. Jag vill också tacka min mamma som hjälpt mig med diverse bestyr 

under utbildningstiden. 

Ett stort tack också till min handledare som givit mig självförtroende och goda råd under 

arbetsprocessen med studien.  

Emma Östlund 

 



Emma Östlund eod12001 2014-01-24 

7 
 

1. Inledning  
 

Jag har ofta hamnat i reflektionssamtal med kollegor som känner sig villrådiga hur de ska 

bemöta, gå tillväga och skapa en gynnsam lärmiljö för de individintegrerade särskoleeleverna 

på högstadiet. Interaktionen med dessa elever verkar skapa tankar och funderingar hos lärare 

hur de i praktiken ska få helheten att fungera för läraren själv och för den individintegrerade 

eleven.  I ett relationellt perspektiv där fokus hamnar på lärare, elev och lärandemiljö i 

samspel (Skolverket, 2002) finns dilemman utifrån ett lärarperspektiv som är intressanta att 

granska. Claes Nilholm (2007) uttrycker att dilemman alltid kommer att finnas i skolan och 

därför måste studeras för att möjliggöra lösningar. Ser man detta utifrån ett relationellt 

perspektiv, menar man att elevers funktionsnivå utgår från att elevernas svårigheter uppträder 

i mötet med en icke anpassad miljö. Där är eleven i fokus men svårigheter behöver inte bara 

ligga i eleven, de kan vara runt omkring och en förståelse kan inte enbart uppnås genom att 

studera eleven. Detta indikerar att förändringar i omgivningen förutsätts kunna göra det 

möjligt för eleven att klara av skolans mål. En utgångspunkt är att förändringar i miljön 

påverkar elevens möjligheter att uppnå mål och krav (Persson, 2008; Skolverket, 2002). 

Med läraren i fokus och den integreringsprincip som det handlar om när skolan är en plats för 

alla, finns en meningsfullhet att ta reda på hur lärare upplever situationen med 

individintegrerade särskoleelever i grundskolan på högstadiet. Min erfarenhet är att detta kan 

upplevas som ett dilemma. Som blivande specialpedagog ser jag att en förståelse för lärares 

upplevelse och praktiska arbete där individintegrerade särskoleelever ingår, är en viktig 

visdom där specialpedagogen kan vara behjälplig med åtgärder/insatser och förebyggande 

arbete. Med mitt förfaringssätt vill jag skapa förståelse utifrån ett lärarperspektiv kring 

individintegrerade särskoleelever, vilket i ett senare led ger specialpedagoger och andra 

människor i skolans organisation, verktyg att kunna arbeta proaktivt och bemöta läraren där 

den befinner sig. Jag vill skapa förbindelser och broar mellan lärarens praktiska verklighet 

och specialpedagogens stödjande funktion genom att få kunskap och insikt i hur lärare 

upplever arbetet i praktiken. Utifrån att ta del av den upplevda processen från den praktiska 

vardagen ser jag kan inbringa en ökad kunskap och förståelse kring detta och därmed ge 

praktisk nytta och samhällsrelevans. Eftersom specialpedagoger och andra människor i 

skolans organisation skulle med ökad inblick kunna möta upp, handleda, samordna och 

fördela resurser.  
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2. Bakgrund 
 

Studiens inledande del består av bakgrundsfakta som ger möjlighet för läsare att få en 

förståelse för vad som avses med individintegrerad särskoleelev och lärarens funktion i 

sammanhanget. Aktuell forskning kring området redovisas liksom aktuella styrdokument av 

betydelse i sammanhanget. Inledningsvis kommer ett avsnitt med en kort historisk 

tillbakablick och genomgång av begreppet ”en skola för alla”. För att sedan kunna använda 

begreppet individintegrering kommer en beskrivning av begreppen integrering och 

inkludering. Därefter ett resonemang kring integrerings- och inkluderingsbegreppet i 

skolsammanhang. Sedan vad skollagen uttrycker om individintegrering, vilket efterföljs av ett 

mindre avsnitt om vad utvecklingsstörning innebär. Därefter diskuteras lärarens 

mångfasetterade roll och den interaktion lärare och elev befinner sig i, varpå ett avsnitt med 

nationell forskning kring inkludering och integrering behandlas.  

2.1 Historisk tillbakablick och begreppet ”en skola för alla”  
1842 blev den svenska folkskolan obligatorisk. Alla barn alla skulle från och med nu 

undervisas i en enhetlig miljö, gemensamt och på samma sätt. Om eleven hade svårighet att 

förstå och hänga med i undervisningen, var det inget som gjordes åt saken och ingen extra 

hjälp fanns att få (Rosenqvist, 2007). Rosenqvist beskriver det som en sorts ”acceptera det, 

eller strunta i det - attityd”. Många barn slutade därför skolan tidigt. Vidare skriver 

Rosenqvist (2007) att det därefter efter hand har skapats olika grupper för att på ett eller annat 

sätt kunna möta individer kategoriserade i homogena grupper men i segregerade miljöer. 

Brodin och Lindstrand (2010) skriver också om företeelsen och uttrycker att det innebar att 

elever placerades i särskilda klasser om de hade det svårt att tillgodose sig undervisningen. 

Dessa klasser hade lägre kunskapskrav men inget särskilt stöd. Brodin och Lindstrand skriver 

även att röster hördes och att denna segregation var omdiskuterad. Dessa kritiska röster har 

sedan hörts genom historien och har påverkat integrationens utveckling i skolan (Brodin & 

Lindstrand).  

 

På 60-talet började begreppet integration att användas, vilket antydde att skolan skulle vara en 

plats för alla barn. Segregerade barn och olika skolformer skulle tillhöra samma skola 

(Persson, 2008). På 1990-talet utvecklades och introducerades det internationella begreppet 

inclusion vilket bygger på idén att skapa en skola där alla elever ska finnas i samma byggnad 

(Tideman m.fl. 2004). Vidare skriver Tideman m.fl. att det ideologiska betraktelsesättet 
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innebar att det är skolan som ska anpassa sig efter eleverna och deras förutsättningar och inte 

att eleverna ska anpassa sig efter skolan: en skola för alla. Persson (2008) förklarar begreppet 

”En skola för alla” på liknande sätt och beskriver att det innebär en utmaning för skolan och 

personalen att skapa förutsättningar för att alla elever att få en meningsfull skolgång i samma 

skola. Tideman m.fl. (2004) skriver vidare att det i skoldebatten länge har hörts röster om att 

elever i skolsvårigheter ska vara delaktiga i ”vanliga” undervisningen men att det i praktiken 

har visat sig att det inte varit så. Avskiljning har ofta motiverats med att det ger bättre hjälp 

till dem som har det svårt, men samma fenomen har även kritiserats för att det ger eleven en 

”stämpel” att vara annorlunda. Historiskt har avskiljning genomförts i homogena grupper med 

motiveringen att det ska var bäst för läraren och eleverna (Tideman m.fl., 2004). Tideman 

m.fl. beskriver att det idag råder en differentiering kring begreppet ” en skola för alla”.  Han 

åsyftar att oavsett förmåga, förutsättningar och svårigheter ska alla vara välkomna i en skola 

för alla. Emellertid diagnostiseras fler barn idag och en sortering och kategorisering av elever 

kommer med det. Ellmin (2011) skriver att skolan alltid haft i uppgift att förmedla kunskaper, 

färdigheter och samhälleliga värderingar. Samhället förändras fort idag och de förändringar i 

samhället påverkar hur skolan organiseras. Olika tiders perspektiv på hur skolan ska se ut, 

påverkar alltså hur skolan organiseras (Skolverket, 2000). 

 

2.2 Integrering och inkludering  
Begreppen integrering och inkludering är två vanligt förekommande begrepp som florerar i 

skolsammanhang. Integrering och inkluderingsbegreppet används ofta synonymt med 

varandra men det kan även finnas en skillnad begreppen emellan (Nilholm, 2006).  

Claes Nilholm (2006) avhandlar de båda begreppen i ett skolperspektiv och formulerar 

sammanfattningsvis begreppen på följande sätt:  

I ett skolsammanhang betyder inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad utifrån det faktum 

att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, innebär att barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska 

passas in i en helhet som ”från början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har rätt, att vara 

olika.  

(Nilholm, 2006, s.14 )  

Nilholm (2007) skriver att begreppet inkludering i skolans värld brukar förklaras med att alla 

barn ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer, det ska vara ”en skola för alla”. Skolan som 

enhet ska kunna inrymma alla elever oberoende av egenskaper och olikheter.  
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Inkluderingsbegreppet introducerades i relation till elever ”i behov av särskilt stöd” och kan 

ses som en utveckling av integreringsbegreppet. Begreppets används och har blivit ett känt 

begrepp i skolan för att tala om hur skolan bör bemöta denna grupp av barn. Nilholm (2007) 

menar vidare att begreppet inkludering och dess innebörd har en positiv laddning och 

likställer begreppet med jämlikhet och rättvisa. Detta vill alla uppnå i skolan. Eftersom 

begreppet har ett positivt uttryck och florerar ute bland forskare, pedagoger och föräldrar 

möter begreppet ständigt nya sammanhang, vilket innebär att begreppets inte är konstant och 

är i ständig förändring.  

Nilholm (2007) skriver även om det pedagogiska dilemmat där han tar upp inkludering och 

exkludering i olika former. Det pedagogiska dilemmat går ut på att samtidigt som man ska ge 

alla barn möjlighet till en likvärdig utbildning ska man anpassa sig till barns olikheter. Han 

menar att detta dilemma inte försvinner och måste hela tiden beaktas i mötet med elever i 

skolans värld. Den differentieringsproblematik som Nilholm ger uttryck för skriver också 

Bengt Persson (2008). Han anser att skolan är en motsägelsefull verksamhet. Med det menar 

Persson att samtidigt som skolan ska ge en likvärdig utbildning med gemensamma mål för 

alla, ska den vara öppen för att stödja mångfald och variation där alla individers olikheter ska 

tillmötesgås. Den differentierade skola som pedagogerna möter, med en från utbildningen 

inkluderande grundinställning, leder till att begreppet inkludering förändras och ”spretar” ute i 

den riktiga verksamheten (Persson). I likhet med Nilholm, skriver Persson att å ena sidan ska 

intentionen vara att sträva emot en inkluderad skola och verksamhet, å andra sidan kan denna 

intention vara svår att uppnå ute i klassrummen. Persson uttrycker som Nilholm att skolan inte 

är uppbyggd och planerad för att möta alla elever. För att det ska lyckas i praktiken bör skolan 

anpassas efter eleverna och inte eleverna efter skolan (Persson). Det Persson eftersöker finns 

att utläsa som en intention i skollagen SFS 2010:800 kap 1 § 4 ”I utbildningen ska hänsyn tas 

till barns och elevers olika behov,” vidare i kap 3 § 3 ”Alla barn och elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de 

utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.”, samt i kap 3 § 7 ”… Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör 

om inte annat följer av denna lag eller annan författning.” 

Lisa Asp-Onsjö (2008) problematiserar inkludering i det praktiska sammanhanget i 

lärandemiljön. Hon beskriver hur inkludering kan se ut i klassrummet utifrån tre aspekter: 

rumslig, social och didaktisk, samtidigt som hon beskriver hur exkludering kan ta sig i uttryck 

i samma sammanhang. Detta kan liknas med det differentierande begrepp Nilholm (2007) 
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men även Persson (2008) diskuterar. Asp-Onsjö (2008) menar att rumslig inkludering betyder 

att eleven är i sin klass i klassrummet och att om en elev tillhör en klass men ofta arbetar med 

skoljobb utanför klassrummet själv eller i mindre grupp med en pedagog, innebär det en 

rumslig exkludering. Vidare menar hon att bara för att en elev är i klassrummet betyder det 

inte att den är inkluderad. Om det sociala och pedagogiska behovet inte är tillfredsställt kan 

eleven känna sig exkluderad. En elev kan även vara socialt inkluderad eller socialt 

exkluderad, menar Asp-Onsjö vidare. Socialt inkluderad menar hon innebär att eleven har 

kompisar som den umgås med och att socialt exkluderad betyder att eleven har få eller inga 

kompisar. Därefter problematiserar Asp-Onsjö en tredje aspekt på inkludering i det praktiska 

sammanhanget: didaktisk inkludering. Den innebär att eleven har material och hjälpmedel 

som är anpassat efter eleven. Didaktisk exkludering vilket innebär att elevens behov inte är 

tillgodosedda i undervisningen eller i form av material och hjälpmedel.  

2.3 Skollagen - SFS 2010:800 
Skolan styrs av skollagen som innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet. I 

skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever, vårdnadshavare och 

huvudmannen för verksamheten har. Skollagen innehåller olika kapitel för skolväsendets 

olika verksamheter och vänder sig till alla eller flera skolformer. En läroplan gäller för alla 

skolformer och den avser utbildningens värdegrund och uppdrag. Den anger också mål och 

riktlinjer för utbildningen (SFS 2010:800). Därefter finns olika kursplaner för olika 

skolformer. 

I kapitel 7 § 9 (SFS 2010:800) som handlar om skolplikt och rätt till utbildning står att läsa 

om individintegrerade särskoleelever, vilket innebär att om en elev med utvecklingsstörning 

tillsammans med vårdnadshavare väljer att barnet ska läsa sin utbildning i grundskolan kallas 

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

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

kursplaner. För att detta ska genomföras måste vårdnadshavare medge detta och de huvudmän 

som berörs måste vara överens (SFS 2010:800). Eleven kan gå som individintegrerad inom 

den obligatoriska skolan, men inte inom den frivilliga gymnasieskolan (Skolverket, 2012).  

För barn med utvecklingsstörning finns även grundsärskolan som ett alternativ till 

grundskolan. I kapitel 7 § 5 (SFS 2010:800) står att ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i 

grundsärskolan”. Det är en skolform som ska ge barn och ungdomar med 
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utvecklingsstörningen utbildning utifrån deras förutsättningar. Den ska bidra till personlig 

utveckling och förbereda eleverna för aktiva livsval samt att den ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap. Den ska även ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet (SFS 2010:800) 11 kap § 2. Oftast läser barn och ungdomar i grundsärskolan 

efter grundsärskolans kursplan, men utbildningen kan också omfatta kurser från grundskolans 

kurser och krav om eleven har förutsättningar för det (Skolverket, 2012). Skolverket (2009) 

skriver att gå i särskola, inte behöver betyda att man undervisas i en särskild byggnad eller i 

en speciell skola.  För att erbjudas en plats i grundsärskolan ska en utredning som omfattar en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning genomföras.  

2.4. Utvecklingsstörning – diagnos och nivåer 
I en avgränsad förklaring kring vad utvecklingsstörning innebär, kan man få diagnosen 

utvecklingsstörning om man genomgår ett test innan 18 års ålder och om det visar sig att man 

har nedsatt intelligens IQ 70 eller lägre (Asmervik m.fl., 2001). På riksförbundet för barn, 

unga och vuxna med utvecklingsstörnings hemsida www.fub.se står att läsa, att diagnosen 

utvecklingsstörning får man efter att man genomgått en utredning, med visst resultat. 

Utredningen innehåller fyra delar: en psykologisk-, medicinsk-, pedagogisk- och en social 

utredning. Man måste också ha en nedsatt adaptiv förmåga i minst två av områdena kring; 

praktiska färdigheter, sociala färdigheter och akademiska färdigheter. Det kan ge sig i uttryck 

på t.ex. att ackumulera kunskaper, bearbeta information och använda erfarenheter från 

kunskaper man har. Sverre Asmervik m.fl. skriver vidare att en person med 

utvecklingsstörning huvudsakligen har nedsatt förmåga på de kognitiva funktionerna, 

perception, koncentration, uppmärksamhet, minne och logiskt tänkande. Gunnar Kylén 

(1981), beskriver att det finns olika begåvningsnivåer av utvecklingsstörning och de hjälper 

oss att förstå hur den utvecklingsstörda upplever sin omvärld. Begåvningsnivåerna brukar 

indelas i grav-, måttlig- och lindrig utvecklingsstörning eller benämnas som A, B- och C-nivå 

(Kylén). Man kan göra en liknelse till en trappa där begåvning utvecklas i fyra stadier. 

Personer med utvecklingsstörning kommer upp på de olika trappstegen i långsammare takt 

och befinner sig och stannar på trappsteg 1, 2 eller 3 medan trappsteg 4 motsvarar en 

normalbegåvad vuxens full utvecklade begåvning (FUB, 2013). FUB
1
 ger exempel på hur de 

                                                           
1
 FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska 

kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.  

 

http://www.fub.se/
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olika nivåerna skiljer sig åt som ett sätt att visa hur graden av utvecklingsstörning kan ge för 

svårigheter:  

Grav utvecklingsstörning - Verkligheten är konkret och består av här och nu. Man tänker” genom att ”göra”. 

Känner igen platser, personer, händelser, rutiner som man har upplevt. Bilder och talat språk förstås inte alls 

eller i begränsad utsträckning. Uttrycker sig med allt från kroppsspråk, mimik, ljud till bild, enstaka tecken 

eller ord. 

Måttlig utvecklingsstörning - Kan i tankarna plocka fram minnen av sådant man själv upplevt. Egna 

erfarenheter sätter gränser för tänkandet.  Förändringar måste prövas i handling. Förstår bilder och talat språk 

men begränsat till egen erfarenhet, svårt att förstå utifrån endast muntlig beskrivning.  Bildstöd underlättar 

förståelse. När det gäller läsa-skriva finns förmåga allt från ordbilder till enkla meningar med skrift. 

Uttrycker sig med tecken, tal, skrift allt från enstaka ord till hela meningar. 

Lindrig utvecklingsstörning - Kan i tankarna planera, t.ex. förändringar, men anknytning till den konkreta 

verkligheten sätter gränser för tänkandet. Svårt att förstå att det kan vara flera orsaker som samverkar eller att 

olika handlingar kan leda till samma resultat. Svårt att planera tid. Kan skriva och förstå skriven text men den 

måste på ett konkret sätt beskriva konkreta förhållanden. Svårt med abstraktioner som t.ex. ironi. Förstår och 

använder talat språk.  

      (FUB, 2013)  

Vidare skriver Kylén (1981) att begåvning kan se väldigt olika ut hos varje individen och 

beroende på hur omgivningens krav ser ut och hur det anpassas efter individens förmågor, 

vilket kan bli avgörande för hur individen lyckas i livet och hur den lyckas i olika 

samspelsprocesser. Begåvningshandikappets grad och miljöns krav på abstrakt tänkande 

påverkar den bild den utvecklingsstörda får av omvärlden men även den bild den får av sig 

själv, då bilden av sig själv mycket beror på omgivningens reaktioner på honom (Kylén).  

2.5 Lärarrollen i ett metaperspektiv 
I ett större sammanhang  på metanivå handlar lärarrollen i dagens skola mycket om att rusta 

eleverna för framtiden i samhället. Lärarna har i uppgift att hantera saker i skolans värld som 

uppstår på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Beroende på erfarenhet, bakgrund 

och föreställningar hos läraren ger läraren olika möjligheter att hantera olika skolsituationer. 

Det avgör också hur lärare upplever olika dilemman (Wedege & Skott, 2006). Tine Wedege 

och Jeppe Skott, men också Roger Ellmin (2011), skriver också om den sociala kontexten i 

skolan och att den uppstår i olika möten var i läraren interagerar med kollegor, elever, 

föräldrar och annan personal. Dessa möten tillsammans med erfarenhet, bakgrund och 

föreställningar skapar en helhet i bemötande. Andy Hargreaves (2004) problematiserar 

http://www.fub.se/utvecklingsstorning/diagnos-och-nivaer-av-utvecklingsstorning
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lärarens roll utifrån det Wedege och Skott (2006) beskriver som lärarens roll genom att 

diskutera tidsaspekten. Han menar att tiden avgör vad en lärare gör i klassrummet och hur den 

lyckas. Lärarna har många ansvarsområden och tilldelas fler arbetsuppgifter utan att tiden 

anpassas. Det skapar stress hos läraren och Hargreaves poäng är att kvalitén sänks på 

undervisningen eftersom tid behövs för att skapa förutsättningar för läraren att planera bra 

lektioner. Ellmin skriver att arbetsförhållanden ständigt förändras för läraren och beroende på 

krav, förväntningar m.m. förändras arbetsmiljön där läraren ska utföra ett gott pedagogiskt 

arbete. Ellmin (2011), liksom Hargreaves (2004) menar att förändringar i arbetsförhållanden 

kan påverka arbetstillfredsställelsen negativt om arbetsuppgifter läggs på utan att tid jämkas. 

2.6 Internationell forskning kring inkludering och integrering angående 

lärares attityder och upplevelser 

Det kan vara intressant i sammanhanget att presentera internationella forskningsartiklar i 

ämnet, för att placera min studie i ett större perspektiv. I undersökningsarbete har databasen 

EbscoHost nyttjats. Sökord som används är; inclusion, disable, special needs, inclusive 

classroom och interaction between teacher and students in inclusive classrooms.  

2.6.1 Attityder till inkludering 

Lärares attityder och upplevelser kring elever i behov av särskilt stöd fokuseras i ett flertal 

studier; Sue Combs, Steven Elliott och Kerry Whipple (2010); David Evans (2011), Branka 

Čagran och Majda Schmidt (2011), Dawn Male (2011), Paterson (2007) och Umesha Sharma 

(2012). Evans (2011) undersökning från Sydkorea ”Attitudes towards inclusion: Gaps 

between belief and practice” visar på att det finns klyftor mellan tro och praxis. Viljan visade 

sig högre än attityden där lärarna accepterar införandet i teori men inte i praktiken, då det 

finns en ovilja att inkludera i sin klass. Studien belyser att lärares erfarenhet och utbildning 

påverkar inställningen till inkludering. De lärare som kände en brist i kunskap och färdigheter 

var de som var mest negativt inställda, de kände farhågor som att särskild förmedling kunde 

gå förlorad i deras undervisningsmetoder. Combs, Elliott och Whipple (2010) undersökning 

“Elementary physical education teachers attitudes towards the inclusion of children with 

special needs: a qualitative investigation” från USA, påvisade även de i sin studie att de med 

negativ inställning till inkludering saknade utbildning i ämnet. Vidare att de inte reflekterade 

nämnvärt kring vad undervisningen kunde innehålla utan ”körde på” utifrån sin bild av vad 

ämnet skulle innehålla. I studien djupintervjuades två lärare som var positiva till inkludering 

och två som hade en mer negativ inställning till inkludering. Studien visade i jämförelse med 

de två negativt inställda, att de som var positiva till inkludering hade i sin grundutbildning fått 
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kunskap om inkludering och barn i speciella behov. De planerade sin undervisning utifrån de 

elever som ingick i klassen samt att de ansåg att det fanns olika sorts kunskap att tillägna sig i 

undervisningen.  

2.6.2 Attityder och utbildning 

Beträffande attityd till inkludering och utbildning styrker Sharma (2012) och Male (2011) 

studier, Combs, Elliott och Whipple (2010) studie angående att utbildning kring inkludering i 

grundutbildningen till lärare påverkar attityderna. Sharma har i sin studie ”Changing Pre-

Service Teachers’ Belifes to Teach in Inclusive Classrooms in Victoria”, liksom Male i ”The 

impact of professional development programme on teachers attitudes towards inclusive”, 

undersökt lärares attityder före och efter en kurs för lärarstuderande om inkluderande 

klassrum. Båda visar att kurser för lärarstuderande kring inkluderande klassrum och elever i 

behov av särskilt stöd, för lärarstuderande ger en mer positiv inställning till inkludering och 

att attityder och självförtroendet påverkas i positiv riktning. Sammantaget visar Sharmas 

(2012) studie och Males (2011) studie att utbildning kring inkluderande klassrum och elever 

med olika funktionshinder har en positiv effekt på attityder kring inkludering. Male talar dock 

om en försiktighet i sin studie då de som deltagit i kurserna om inkluderande klassrum är 

valbara kurser och att lärare med negativ inställning till inkludering inte deltar i sådana kurser. 

 

Studien Čagran och Schmidt (2011) “Attitudes of Slovene teachers towards the inclusion of 

pupils with different types of special needs in primary school” har fokuserat på att se vilka 

faktorer som främjar eller hindrar införandet av barn i speciella behov i en skola för alla. 

Undersökningen visade att inställningen och attityden till inkludering ser olika ut för olika 

funktionshinder. T.ex. att inkludera elever med beteendeproblematik och emotionella 

svårigheter sågs som mest krävande och därmed var lärarnas attityder till att inkludera elever 

med sådana funktionshinder mer negativa. Mest positiva var lärarna till att inkludera de med 

fysiska funktionshinder då det var minst krävande, inställningen till elever med 

utvecklingsstörning i inkluderade sammanhang ansåg som medelsvårt. Undersökningen 

visade också som Evans (2011) och Combs, Elliott och Whipple (2010) att de lärare som har 

utbildning och kompetens kring funktionshinder är de som har bäst attityd till inkludering. 

2.6.3 Läraren i inkluderade klassrum 

Paterson (2007) visar i sin studie ”Teachers’ In-Flight Thinking in Inclusive Classrooms” att 

inkludering underlättas om lärarna ser bortanför elevernas funktionsnivåer. Den visar liksom 

Combs, Elliott och Whipple (2010); Evans (2011) och Čagran och Schmidt (2011)  att 
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utbildning kring olika funktionshinder är viktiga, att det är viktigt att klasslärare har  

en allmän förståelse för inlärningssvårigheter. Den visar dock särskilt att en mer specifik 

kunskap, om klassrumssammanhang, som omfattar kunskap om enskilda elever i klassen, har 

särskild relevans för inkludering av elever i inlärningssvårigheter och med funktionshinder. 

Resultat av studien visade att dessa lärare hade omfattande kunskap om sina elever som var 

relevant för hur lektioner förbereddes och hur eleverna instruerades. Likheter kan här skönjas 

med Combs, Elliott och Whipple där de positivt inställda lärarna till integrering planerade 

sina lektioner efter elevunderlaget vilket lärarna i Patersons (2007) studie gjorde. De såg alla 

elever som individer där behoven styrde hur de bemötte varje elev i klassen och hur de 

handlade och instruerade i klassen. Till skillnad från lärare i Čagran och Schmidt (2011) 

studie, uppmärksammade inte lärarna elevernas skillnader som problematiska utan utvecklade 

kunskaper om enskilda elever och skapade åtgärder i klassrumsundervisningen i helhet. 

Lärarna utgick från att klassen var en heterogen grupp som skulle bemötas. Åtgärder riktades 

till hela klassen där deras val var baserade på kunskap om klassen där enskilda elever ingick. 

Att känna eleven i sitt sammanhang tycks särskilt vara värdefullt för att lyckas med det 

inkluderade klassrummet, kunde utläsas i studien. 

Gemensamma faktorer som framkommit i dessa studier är att kunskap, utbildning och 

osäkerhet påverkar attityden till inkludering, vilket också påverkar utgången på hur det 

upplevs och hur lärare hanterar inkludering. Det går att utläsa att osäkerhet på sin egen 

förmåga, brist på utbildning tycks göra lärarna rädda eller ointresserade för förändring som 

kan visas i en ovilja att inkludera, vilket påverkar inkluderingens frekvens att lyckas. Det går 

också att se ett samband mellan studierna, att utbildning kring inkludering och olika 

funktionshinder ger lärare tro på konceptionen, mer självförtroende och en mer positiv attityd. 

Sammantaget visar dessa också att beroende på perspektiv som olika bärare kan ha som 

utgångspunkt på elever i speciella behov möter lärare dem olika vilket kan ses som att det 

råder en avsaknad av koncensus kring inkludering. Evans (2011) studie visar t.ex. att 

konsensus finns i att det råder en positiv inställning kring inkludering i teorin men en 

avsaknad av konsensus existerar i praktiken bland lärarna. Detta kan möjligtvis även utläsas i 

några av de andra studierna genom att i Čagran och Schmidt (2011) fanns en negativ attityd 

till inkludering beroende på hur krävande den skulle vara. Combs, Elliott och Whipple (2010) 

visade i likhet med detta att de två lärarna som var negativa till inkludering inte var beredda 

att ändra något från sin planering. Čagran och Schmidt visade att attityden bland lärarna var 
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positiv till tanken på inkludering men inte till vilket pris som helst, eftersom man var inte 

intresserad av att ändra för mycket för att möta alla elever. 

I bakgrunden har redovisats relevant forskning och teoretiska resonemang kring begreppen  

integrering och inkludering. De används i studien som teoretisk ram för att föra fram 

betydelsen av dessa.  
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3. Syfte 
 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av och kunskap om hur lärare upplever 

arbetet med individintegrerade särskoleelever på grundskolan. Intentionen är också att bringa 

förståelse och kunskap från den praktiska vardagen utifrån ett lärarperspektiv vilket kan ge 

verktyg att framöver arbeta proaktivt kring individintegrerade särskoleelever på högstadiet.     

De frågeställningar jag har arbetat utifrån är:  

- Hur upplever lärare på ett övergripande plan, skolsituationen med individintegrering i sin 

klass?  

 

- Vilka för- och nackdelar ser lärare med individintegrering på individ-, grupp- och 

organisationsnivå? 

 

- På vilket sätt anser lärare att de behöver stöd i arbetet kring individintegrerade 

särskoleelever? 

Studien vänder sig till lärare på högstadiet som har erfarenhet av arbete med 

individintegrerade särskoleelever, vilka avses med ”lärare” i studien.  
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4. Metod 
 

I metoddelen används en struktur som gjort det möjligt att kunna följa resultaten och 

tolkningarnas rimlighet (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2011). Till en början 

beskrivs metoden som används. Därefter redogörs: tematisering, planering inför och 

tillvägagångssätt vid insamling av material, samt för efterarbetet bestående av utskrift, 

analys, verifiering och rapportering. Metoddelen avslutas med en sammanfattning. 

4.1 Val av metod 

För att få svar på mina frågeställningar genomfördes en kvalitativ intervjustudie med lärare 

som har erfarenhet av undervisning av individintegrerade särskoleelever på högstadiet. Detta 

för att få fram nyanser av förståelse av ett visst fenomen och då är intervjun en passande 

metod (Göransson & Nilholm, 2009). Intervjuer kan också ge mer detaljerade beskrivningar 

av ett fenomen och en möjlighet att få en djupare förståelse kring fenomenet utifrån andras 

erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson 2011). 

Generaliserbarheten vid en kvalitativ intervjustudie tenderar ofta att bli låg. Detta var något 

som tagit hänsyn till i resultatredovisningen.  

Även om den kvalitativa intervjun inte har några krav på sig att följa någon regelstyrd metod 

så ger Kvale och Brinkmann (2009) förslag på sju stadier
2
 i processen från idé till färdig 

intervjuundersökning. "De sju stadierna" är förslag på sådant forskaren bör tänka på, specifika 

steg, procedurer, hur den kan gå tillväga före, under och efter intervjuundersökningen. 

Stadierna ger möjlighet att reflektera över det som görs och förstå hur själva görandet 

fungerar eftersom stadierna ger struktur. De menar att läsaren behöver känna till det 

metodologiska förfarandet för att kunna bedöma resultatens tillförlitlighet. Genom att delge 

läsaren denna information ger man den kvalitativa undersökningen en nödvändig stringens 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därför kom förfarandet att arbeta efter denna modell i studien.  

4.2 Genomförande  
Här följer en beskrivning av genomförande av intervjuundersökningen i enlighet med ”De sju 

stadierna” (Kvale & Brinkmann, 2009). I dessa stadier har beaktats innehållsenliga delar som 

urval, etiska aspekter, validitet och reliabilitet. 

                                                           
2
 Se bilaga 4 för ytterligare information om "de sjustadierna" Kvale och Brinkmann (2009) utvecklat. 
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4.2.1 Tematisering och planering   
Tematiseringen framgår i arbetets inledning, syfte och frågeställningar. Den etiska 

reflektionen kring valet av undersökningsområde, handlar om att jag med studien ser en 

samhällsnytta att skapa kunskap och förståelse av lärares upplevelser och praktiska arbete 

kring individintegrerade särskoleelever på högstadiet. Denna kunskap kan ge 

specialpedagoger verktyg att arbeta proaktivt i samarbetet med lärare kring individintegrerade 

särskoleelever. Inledningsvis bearbetas data mer beskrivande med hänsyn till de tre områdena 

som är i fokus utifrån frågeställningarna. Därefter tematiseras områden utifrån vad som 

framträder.  

I studiens urval, valdes respondenter ut baserat på kvalitéer hos de intervjuade för att få svar 

på mina frågeställningar. Därmed gjordes ett urval på teoretiska grunder (Kvale & 

Brinkmann, 2009) eller ett så kallat selektivt urval (Patel & Davidson, 2011). Det betyder att 

jag valt ut respondenter efter en viss kvalité: att de under 2013 arbetat eller arbetar med 

individintegrerade särskoleelever på högstadiet. Varför intresset att höra om upplevelser av 

lärare på högstadiet med erfarenhet kring individintegrerade särskoleelever avsåg en 

avgränsning och en tanke om kunskapskrav och ökade krav på social interaktion hos 

ungdomar. Respondenterna kommer från en mellanstor kommun i Sverige, deras erfarenhet, 

utbildning inom specialpedagogik och ålder skiljer sig åt från varandra och det är fyra män 

och fyra kvinnor som deltagit i intervjun. Fyra av dem har mer än 10 års erfarenhet av 

läraryrket och fyra av dem har under 10 års erfarenhet av yrket. Två av dem har utbildning i 

specialpedagogik. Respondenterna representerar både teoretiska skolämnen och praktisk-

estetiska skolämnen, där fler än hälften undervisar i något teoretiskt skolämne. 

Intervjustudiens undersökningsgrupp kom att omfatta 8 högstadielärare med erfarenhet av 

individintegrerade särskolelever i sin klass. 

Mail med information om studien sändes till 10 rektorer på 10 högstadieskolor i en kommun i 

Sverige, för att höra om de hade någon individintegrerad särskoleelev på skolan eller haft vt 

2013. Om så var fallet fanns en önskan om  maila mig namnen på lärare eleven hade, för att 

höra efter om dessa lärare hade möjlighet att delta på en intervju. Om rektorerna inte svarade 

på mitt mail kontaktades de via telefon. Därefter kontaktades lärarna först via telefon och 

därefter via mail om de var svåra att få tag på, för att kort informera om varför kotakten med 

dem togs. Efter att varit i kontakt med lärare som haft eller hade individintegrerade elever i 

sin klass läsåret 2013 tackade lärare på 2 skolor nej att delta och 3 skolor hade ej några elever 
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som var individintegrerade särskoleelever det läsåret. Respondenterna representerar därmed 

fem skolor. 

För att följa de etiska principerna bifogade jag formuläret ”Förfrågan om intervju” (se bilaga), 

vilket jag uppmanade att läraren läste, för att sedan kunna ge ett svar om den kunde tänka sig 

att delta eller inte. Ett missivbrev (se bilaga) mailades efter det att läraren visat intresse för att 

delta. När vi bokat in ett datum för intervjun, bifogade jag intervjuguiden i ett mail. Jag valde 

att delge intervjuguiden i förväg, för att ge respondenten en möjlighet att reflektera kring 

situationer, för att lättare kunna ge exempel under intervjun. 

4.2.2 Intervjuerna 
Ett etiskt övervägande kring intervjun ledde till beslutet att låta respondenterna bestämma 

plats för intervjun i syfte att undvika eventuella stressituationer. I enlighet med 

respondenternas önskemål kom intervjuerna att genomföras på deras arbetsplats. Med en 

positiv inställning hälsade jag på respondenterna och därefter gick vi och småpratade till det 

rum där vi skulle sitta.  

Intervjuerna inleddes med en orientering som Kvale och Birkmann (2009) beskrivit. Denna 

orientering innebar att syfte, frågeställningar, tid för intervjun, konfidentialitet och 

användningen av Smart voice recorder återigen definierades. Det berättades också att allt som 

sagts skulle transkriberas ordagrant och att dessa papper enbart var för analysarbete. Efteråt 

skulle de rivas. Jag frågade även om respondenten hade några frågor.  

Under intervjun användes en intervjuguide, viket innebar att intervjun i grundtanken innehöll 

hög grad av standardisering. Patel och Davidson (2011) skriver dock att intervjuer ofta brukar 

ha låg grad av standardisering, eftersom intervjuaren ofta formulerar frågor som känns 

lämpliga under intervjuns gång. Detta påstående stämde förvisso på intervjuerna, men med 

försök att hålla mig till guiden och endast gå ifrån den med sonderande-, uppföljnings- och 

tolkande frågor, som Kvale och Brinkmann (2011) beskrivit. Däremot var tanken att frågorna 

var fria för respondenten att tolka, beroende på deras erfarenhet och uppfattning. 

Sammantaget innebar detta att intervjun hade låg strukturering.  

Vid intervjuns slut användes, som Kvale och Brinkman (2011) föreslagit, en uppföljning. Den 

innebar att det sammanfattade vad som sagts, frågan om den intervjuade hade något mer den 

vill tillägga och hur denne upplevt intervjun. Igen påtalades även, att det enbart var jag som 

kommer att lyssna på den bandade intervjun.   
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4.2.3 Utskrift 
Som Kvale och Brinkmann (2009), Patel och Davidson (2011) föreslagit, direkt efter 

intervjun, lyssnades den inspelade intervjun igenom och transkriberades för att få en mer 

överskådlig bild av datamaterialet som samlats in. Detta för att förbereda inför analysarbetet. 

Tidsåtgången till detta ansågs vara överkomlig. Ett etiskt övervägande i denna fas ledde till att 

den transkriberade texten mailades till respondenten, för att de skulle få en chans att 

kommentera utsagorna, därefter revs utskrifterna. 

4.2.4 Analys 
Efter transkriberingen ordnades respondentens uttalanden i områden utifrån frågeställningarna 

och syftet. En personlig och proaktiv tolkning gjordes och följde inte något formellt 

förfarande. Teman formulerades i analysarbetet utifrån frågeställningarna. Dessa teman kom 

att fungera som underrubriker i resultatredovisningen. Förtjänsten och värdet av 

tematiseringen avsåg att skapa en röd tråd till frågeställningarna samtidigt som tematiseringen 

ämnade utveckling av resultatprocessen. Centrala uttalanden utifrån det som redovisats och 

belysts ringades in för att för att exemplifiera och ge respondenterna en röst i texten. 

Tematiseringen av respondenternas utsagor bidrar till att synliggöra vad som faktiskt är 

centrala uppfattningar kring frågeställningarna. Det är ett viktigt moment i analysarbetet och 

spännande!! Även avsågs att synliggöra uppfattningar om individintegrerade elever där 

beaktats vad som angår olika nivåer. Med nivåer menas individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. 

4.2.5 Verifiering 

Giltigheten i undersökningen stärktes genom att det skapades en intervjuguide med 

utgångspunkt från frågeställningarna och syftet. I begrundanden har försök till vad 

undersökningen avser konkretiserat.. Detta eftersom god giltighet innebär att man måste 

försäkra vad man gör, genom att veta att man undersöker det man avser att undersöka (Patel 

& Davidson, 2011). En verifiering till denna studie var den fältuppgift som tidigare gjort i 

samma ämne, vilket kan ses som giltighetshöjande. Utifrån den uppkom tillvägagångssättet att 

ge respondenterna intervjuguiden i förväg. Detta för att ge respondenterna mer tid att 

reflektera så att de kunde ge konkreta exempel från vardagen. Exempel som kunde spegla 

deras upplevelse av fenomenet mer tydligt. Något som också styrkt giltigheten i studien är att 

respondenterna gavs möjlighet att korrigera de transkriberade utsagorna, vilket ökar 

träffsäkerheten i data. Detta kallar Denscombe (2010) för respondentvalidering. 
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Generaliserbarheten i uppsatsen är svårare att uttala sig om. Möjligen kan generaliserbarheten 

ses som intressant i det avseendet att den kan gälla inom den undersökta kommunen. Att 

anlägga ett nationellt perspektiv på de fenomen som studerats genom dessa åtta intervjuer är 

troligen att gå för långt. Generaliserbarhet är även ett problem i större kvalitativa 

intervjustudier enlig Kvale och Brinkmann (2009).   

Några tillförlitlighetskontroller som Kvale och Brinkmann (200) skriver om, gjordes inte, i 

fråga om intervju, utskrift och analys. De transkriberade utskrifterna mailades dock till 

respondenterna där de uppmanades att ta kontakt med mig utifall de ville ändra några 

uttalanden, för en möjlighet att kommentera dessa. Ingen av respondenterna valde att 

kommentera transkriptionerna. Detta kan tolkas som om att respondenterna var nöjda med 

transkriberade utsagorna.  

4.3 Rapportering 
Eftersom en kvalitativ intervjustudie, enligt Kvale och Brinkmann (2009), inte innehåller 

några regler för hur man ska rapportera resultatet, valdes att skapa teman med tolkningar 

kring fenomenet och använda mig av intervjucitat. Detta sätt att rapportera valdes därför att ge 

läsaren ett intryck av intervjuns innehåll och den personliga interaktionen i intervjusamtalet.  

Efter ett etiskt övervägande bestämdes att låta respondenterna ha inflytande över hur jag 

tolkat deras uttalanden, genom att få komma med kommentarer på mina tolkningar. För att 

visa lojalitet mot respondentens uttalanden, samt för att styrka mina tolkningar kring dem, 

fick respondenterna en egen röst genom intervjucitat. I konfidentiellt syfte framkom beslutet 

att inte tala om kön, (ålder eller vilka ämnen respondenterna undervisar i). Detta eftersom 

Kvale och Brinkmann (2009) påtalat att respondenten måste känna sig trygg i sitt deltagande 

och få känna att det inte påverkar den som person. 

4.4 Sammanfattning av metod 

Metoden som valdes, var att genomföra en kvalitativ intervjustudie där Kvale och 

Brinkmanns (2009) metodologiska process med de sju stadierna, kom att utgöra grunden för 

organisationen av detta arbete. I de olika stadierna beskrevs utförligt processen, som ett sätt 

att försöka uppnå struktur och tydlighet. 

 En kvalitativ intervju har inte några krav att följa någon regelstyrd metod, men enligt Kvale 

och Brinkmann kan deras sju stadier vara användbara för nya forskare och ett sätt att öka 

resultatens tillförlitlighet i en kvalitativ intervjustudie, där detaljerade beskrivningar är styrkan 

i metoden. 
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5. Resultat 
 

Resultatet är disponerat i enlighet med frågeställningarna och har tematiserat i dem. Detta för 

att tydliggöra kopplingen mellan syfte, frågeställningar, frågeguide och resultatredovisningen. 

Centralt av det som framkommit avseende frågeställningen har sedan tematiserats i 

underrubriker för att ge mer överskådlighet i redogörelsen. Utifrån den teoretiska ramen med 

integrering och inkludering förstås datan.   

5.1 Lärares upplevelse av skolsituationen med individintegrering i sin klass 

på ett mer övergripande plan  
De övergripande upplevelser som framkom var att det fanns upplevelser som var bra, mindre 

bra, lätt och svårt i arbetet med individintegrerade särskolelever. Bra är att valmöjligheten 

finns för dessa elever att gå i ”vanliga” grundskolan, att de kan se värden av det. Mindre bra 

uttrycker de är att det inte alltid är så lätt för läraren att hantera denna valmöjlighet som 

föräldrarna främst äger makten över. Övergripande upplevelser kring vad som var lätt och 

svårt, är att det både kan vara olika lätt och svårt att individintegrera en elev beroende på 

dennes sociala förmåga att interagera, klassens klimat samt att vilket skolämnet det gäller 

påverkar upplevelsen av om det är lätt eller svårt. Teman som framkom från respondenternas 

övergripande upplevelser var: Valmöjligheten socialt värde och föräldrapåverkan, Social 

styrka hos den individintegrerade individen, Klassens klimat samt Skolämnets betydelse. 

5.1.1 Bra och mindre bra upplevelser  

Valmöjligheten, socialt värde och föräldrapåverkan 

Flertalet av respondenterna upplever att det är positivt att möjligheten finns för elever att 

individintegreras. Men deras svar är ambivalenta och de upplever allmänt att det inte är så 

enkelt och heller inte att det alltid är så bra för individen eller läraren. En respondent 

uttrycker: "Jag tycker att det är bra att elever kan individintegreras men…öhh… det är ett 

otroligt spann och det måste man vara medveten om, för en del skulle det faktiskt inte gå att 

integrera, hur gärna man än vill”. En annan säger: "Jag tycker att det är bra att möjligheten 

finns för elever att individintegreras, särskilt om eleven är stark socialt. Om eleven har det 

svårt socialt eller är mycket utåtagerande tror jag kanske att det kan vara mer problematiskt 

och att det då kan bli väldigt svårt för läraren om det blir mycket extra jobb". Fler upplevelser 

respondenterna framför är: "Det kan finnas många värden för både individen och de andra 

eleverna att det finns elever som är individintegrerade i den vanliga skolan, men att det inte är 

så lätt, varken för pedagogerna eller för eleven..." "Båda skolformerna bör finnas då jag tror 
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att det finns elever som kan må bra och mindre bra i de båda skolformerna”. En respondent 

resonerar med sig själv att den troligtvis upplever det olika beroende på hur stor 

problematiken är för individen, var den ligger och hur man tar emot och fördelar resurser på 

skolan. En respondent beskriver sin upplevelse mer negativt och säger: 

Man står inför valet att göra det bra för de som ska ha det väldigt individuellt och släppa gruppen eller 

tvärtom. Man har inte möjlighet att nå alla hela tiden. Det är ju så att trots att det pratas om individualisering 

så är det faktiskt så att det är en grupp man undervisar och det måste vara någon sorts massproduktion, det 

måste man ha för att det är så hela systemet är uppbyggt. Allt annat är ärligt talat Bullshit. Det ska vara en 

annan typ av resurser om man ska prata om individualisering. 

Fler än hälften av respondenterna upplever också att det i vissa fall också kan vara mindre bra 

att föräldrar i detta har för stor makt att bestämma om barnet ska individintegreras i 

grundskolan eller gå i särskolan. En respondent berättar att det ibland känns som att alla kan 

se att ett barn skulle må bättre av att gå i särskolan, att barnet då skulle kunna utvecklas mera. 

En respondent säger: ”Någon advokat borde finnas till för barnet för det finns faktiskt 

föräldrar som går emot barnets bästa av att det är en skam att gå i särskolan”. En annan påtalar 

att: ”…valet ska finnas för eleven och föräldrar att individintegreras, MEN i samråd med 

skolan”. 

5.1.2 Sådant som upplevdes lätt och svårt 

Social styrka hos den individintegrerade eleven 

Alla respondenterna upplever att det varit olika lätt och svårt att ha en individintegrerad elev i 

sin klass. Om eleven varit socialt stark, har haft kompisar i klassen och interagerat och 

samspelat bra med de andra eleverna, upplever de individintegreringen mer hanterbar. De har 

upplevt det svårt när svårigheter kring eleven inte bara varit ämnesmässiga utan att extra 

arbete förutom anpassningar av material också innefattat många missförstånd/konflikter 

mellan eleven och övriga elever.  

Klassens klimat 

Några respondenter påtalar klassens tolerans inför olikheter som mycket viktigt att beakta 

innan man individintegrerar en elev. De upplever att det kan vara avgörande för om det blir 

bra, mindre bra, lätt eller svårt att hantera individintegreringen. Exempel på detta från två 

respondenter är: ”…man måste lyssna väldigt mycket på lärarna som ska ha eleven, om det 

passar i just den specifika klassen. ...om eleven kommer till fel kontext kan självförtroendet 

fort slås i spillror, också om de inte känner någon.” Den andra säger: "...förutsättning för att 

kunna ha individintegrerade särskoleelever tycker framför allt att man har tolerant klass, 
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trygghet måste finnas. Frågor måste ställas om varför eleven ska individintegreras och vad 

man vill uppnå med det samt hur man ska gå tillväga med det för just den individen". 

Skolämnets betydelse  

Flertalet av respondenterna upplever också att det är olika lätt och svårt att individintegrera 

elever beroende på vilket skolämne det gäller. Några respondenter som både är lärare i ett 

teoretiskt ämne och praktiskt ämne upplever att de inte behöver anpassa lika mycket i det 

praktiska ämnet. ”… kanske jag tänker att det var svårare i mitt teoretiska ämne, eftersom det 

tar tid att anpassa material", säger en respondent. En annan säger: "För min del är det 

praktiska ämnet lättare när eleven får använda händerna, då behövs inte lika många 

anpassningar som tar tid att göra och de kan göra lika saker som alla andra". En respondent 

som undervisar i både ett praktiskt och i ett teoretiskt skolämne såg inte att det var någon 

skillnad beroende på undervisningsämne, respondenten beskrev att: ”För mig, när det gäller 

mig gör det ingen skillnad. Jag försöker alltid titta på var eleven befinner sig, för att få den att 

utvecklas framåt”. 

5.2 För- och nackdelar lärare sett med individintegrering på individ-, 

grupp- och organisationsnivå 
Här belyses mer preciserat fördelar- och nackdelar för den enskilda individen och den 

enskilda läraren, för gruppen och individen i gruppen samt fördelar- och nackdelar som 

respondenterna kan se för organisationen och deras skola. Teman som framkommit från 

respondenterna är Individen i den sociala kontexten, Individen läraren i kontexten, Tid 

anpassningar och materialhantering, Gruppen i den sociala kontexten, Sociala samspel, 

Anpassningar, Tillhörighet, Skolutveckling och dialog, Pengar och resurser samt kursplan. 

5.2.1 Fördelar och nackdelar på individnivå 

Det framkom att lärare både såg fördelar- och nackdelar för individen som var 

individintegrerad. De såg även för- och nackdelar för dem själva lärarrollen.  

Individen i den sociala kontexten 

Alla respondenterna kan se att det finns fördelar på individnivå för en elev att 

individintegreras. Nästan alla av respondenterna säger också att det kan vara fördel för 

individen att finnas i kontexten med ungdomar, att de kan se sociala samspel och lära sig av 

det, se hur andra gör, jobbar och bemöter varandra. Citatexempel från respondenterna kring 

detta lyder: "Ja alltså, det blir möjligheter genom att just det här att man kan höjas av andra 

elever och där tränas sociala samspel"."...den ena eleven trivdes inte alls i särskolan, klagade 

bara på att hon inte lärde sig någonting och så hade hon kompisar i grundskolan". "Eleverna 
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blommade upp när de hamnade i vanlig klass. Det var fantastiskt att se hur de växte och höjde 

sitt självförtroende av att bara få vara och tillhöra en vanlig klass”. “Det sociala var en stor 

vinst”. “Förutsättningen för att de ska fungera är att de har en social kompetens". "Det är 

fördelar att få vara i den sociala kontexten, vilket kanske kan bidra till utveckling". "Annan 

stimulans än vad de kanske får från särskolemiljön och mer av den här normaliteten om man 

får kalla det så". 

Respondenterna nämner framförallt också att det ger eleven som är individintegrerad en 

möjlighet att känna sig normal, känna att den kan passa in. För att ge ett exempel på detta 

uttrycker en respondent såhär: "För hans del var det viktigast att få behålla känslan av att 

passa in och vara kvar på samma ställe". 

En respondent förklarar att: 

Den eleven jag har erfarenhet av fick sin diagnos sent och blev helt knäckt av psykologutlåtandet. Han var 

rädd att vi skulle sparka ut honom från skolan och sin klass. För hans del var det viktigt att passa in så för 

honom blev det mest naturligt att vara individintegrerad och få gå kvar i sin klass. 

Lika väl som det kan vara en fördel för individen att vara i kontexten "vanliga skolan", säger 

alla respondenterna att det kan vara en nackdel också, eftersom den ibland inte riktigt förstår 

det sociala samspelet och lätt kan komma i konflikt med andra för att de inte riktigt förstått. 

En respondent säger t.ex. "Andra kan tro att den är taskig, fast den egentligen inte riktigt har 

förstått...mmm". 

Individen läraren i kontexten 

Hälften av respondenterna säger sig också se fördelar för dem som lärare. De menar att de 

måste anpassa sin undervisning, sitt material och tänka mera när de planerar. Det gör att deras 

undervisning blir bättre, att de själva utvecklas och att det även gynnar andra elever som har 

det svårt. ”jag måste tänka mera när jag planerar, tänka på andra sätt och undervisa på lite 

andra eller olika sätt”. ”Mindre roligt är att arbetsbördan ökar eftersom man får mer jobb både 

med undervisningen och planeringen. Å andra sidan kan anpassningarna jag gör passa bra för 

många elever”. Några respondenter beskriver att detta är bra för all personal och uttrycker: 

De lärare som den här eleven börjar ju anpassa för eleven och sen kanske de upptäcker att det finns en 

vinning i att anpassa för fler elever. För även om man inte har en individintegrerad elev så har man absolut en 

grupp som inte ligger på samma nivå och då kan man ju använda anpassningarna till flera. 

Det är ju också en utveckling för skolans personal, att de måste börja tänka på att ha uppgifter som görs på 

olika vis och är lite mer öppna. 
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Tid, anpassningar och materialhantering 

Flertalet av respondenterna ser att det ibland är mycket svårt att anpassa material och "skala" 

av uppgiften så att den blir hanterbar för den individintegrerade eleven, samtidigt som man 

inte kan "skala" av för mycket. Dels för att det tar tid men även för att det ibland inte går att 

förenkla det så mycket som skulle behövas, att det ändå är för svårt för eleven. En respondent 

resonerar: "Vissa uppgifter är riktigt svåra för de normalbegåvade och då blir det svårt att 

"skala av" ännu mer". En annan respondent säger att det "Blev mycket extra jobb och 

tankeverksamhet, för jag visste inte vad som skulle fungera eller inte eller om jag var ute på 

rätt bana och nivå bland alla anpassningar". 

En respondent ger ett exempel på problematiken kring detta genom att förklara vad en av 

respondentens elever uttryckt: 

Uppgiften ligger liksom över, oavsett hur mycket man skalar av och anpassar. Alltså det är svårt att få eleven 

att förstå vad den ska förstå!". En elev sa till mig när jag försökte förklara för honom: Jag förstår inte vad jag 

ska förstå. Det går inte att "byta" ner allt. 

5.2.2 Fördelar och nackdelar på gruppnivå 

Gruppen i den sociala kontexten 

Alla respondenterna säger att det också kan bli fördelar på gruppnivå eftersom toleransnivån 

för att vara annorlunda ökar, att det blir ett mer naturligt förhållningssätt till alla olika 

människor. En respondent säger: "Den man känner har man mindre fördomar mot och då retar 

man den inte". En annan uttrycker: "Klassen får verkligen en förståelse för att alla är olika, lär 

sig acceptera och stötta istället för att retas". En tredje tar upp att: "I den här åldern är det så 

oerhört viktigt att tillhöra en grupp och det har de haft möjlighet till". En fjärde uttrycker: 

"Fördelen kan vara att elever får lära sig att förstå att samhället består av olika människor med 

olika förutsättningar". En respondent som uttrycker sig mer restriktivt kring 

individintegreringen beskriver också att det finns fördelar på gruppnivån och framför: 

Jag kan väl tro att det kan vara något vettigt med att de s.k. vanliga eleverna får umgås och liksom ha sin 

vardag med människor som är annorlunda, det är den fördelen jag kan se där, men undervisningsmässigt ser 

jag inga fördelar, det är liksom två olika nivåer och så olika behov. 

Sociala samspel 

Alla respondenterna ser också ett värde för både individen som är individintegrerad och för 

övriga i klassen att de kan finnas tillsammans i samma kontext. Exempel från respondenterna 

på detta är: "Man kan se hur andra gör, kan se sociala samspel och lära sig av det". "Man kan 

höjas av andra elever och där tränas sociala samspel”. “De eleverna jag har erfarenhet av hade 
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en styrka och det var att de kunde prata och var sociala och då finns det vinster med 

individintegrering". "Det är ju en del av socialkompetens att olika människor möts här". 

Flertalet respondenter nämner att det kan vara konflikter och missförstånd som kan vara 

nackdel men att de elever de har erfarenhet av inte hamnade i mer konflikter eller 

missförstånd än andra elever. Att de kan ha svårt att läsa av signaler, att de ibland inte förstår 

vissa situationer och konflikter uppstår i onödan. En respondent förklarar: "Konflikter kan 

startas lättare om eleven är socialt svagt begåvad. De förstår inte vissa situationer och 

konflikter uppstår i onödan. Jag har varit med om att andra tror att eleven varit elak men att 

den egentligen inte har förstått. Men samtidigt är det en del av livet". En annan respondent 

diskuterar kring klassens samförstånd och uttrycker: "Det krävs en himla harmoni i klassen, 

att klassen är tolerant. Den senaste eleven jag haft skulle inte kunnat vara individintegrerad i 

6:an pga. klassen. I nian gick det bra för att klassen hade gjort en "resa, de kan lätt bli 

hackkycklingar annars tror jag". 

Anpassningar 

Några respondenter påtalar även fördelar på gruppnivå när de gör anpassningar till eleven, blir 

det anpassningar till hela gruppen, vilket fler elever har nytta av. En respondent säger t.ex. att: 

Det finns en vinning av att anpassa för fler elever. För även om man inte har en elev som är individintegrerad 

så har man alltid en grupp som absolut inte ligger på samma nivå och man kan se en vinning i att man kan 

använda anpassningarna till flera. 

En annan respondent säger dock: "Oavsett om man har en diagnos eller ej har man olika 

förutsättningar och i en klass har man alltid elever som behöver hjälp på ett eller annat sätt". 

En tredje respondent förklarar också detta genom att säga: "Vi har som sagt assistenter 

anställda för detta och det gynnar flera elever då de kan hjälpa flera, både elever och läraren".  

Tillhörighet 

Fler än hälften av respondenter berättar att inga andra elever i klassen visste att dessa elever 

var individintegrerade och respondenterna beskriver att en nackdel kring det var att vissa 

andra elever tyckte det var orättvist att eleven behövde göra mindre uppgifter än dem. En 

respondent berättar också att andra elever upplevde respondenten som mycket orättvis 

eftersom de inte fick betyg men att den eleven som fått mindre, lättare uppgifter och mer tid 

med assistenten fick betyg. Alla respondenterna berättar också att de elever de haft erfarenhet 

av inte vill sticka ut och att det därför blev svårt att anpassa skoluppgifter och sådant runt 

omkring dem med extra hjälp, vilket de respondenterna ibland kunde se som en nackdel. 
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Hälften beskrev också att ju äldre eleverna blev desto mer märktes det att den sociala 

tillhörigheten blev lite svårare. "De började synas att hon inte hängde med, de andra började 

kolla på killar och sådant", berättar en respondent. En annan respondent uttryckte också detta: 

“I nian märktes det att klasskamraterna började få andra intressen, som att t.ex. kolla på 

tjejer". 

5.2.3 Fördelar och nackdelar på organisationsnivå 

Skolutveckling och dialog 

Några av respondenterna upplever fördelar med att personalen måste börja anpassa miljön, 

sättet att bemöta och undervisningen mera. Med det tänka mer kring hur de lägger upp sin  

arbetsvardag och att det därmed blir det en utveckling av skolan. En respondent ord kring 

detta: "Det är en utveckling för skolans del, eftersom personalen måste börja tänka i de 

banorna att ha uppgifter lite mer öppna". Flertalet av respondenterna beskriver också att 

individintegrerade särskoleelever gör att dialog mellan personalen blir än viktigare och för att 

få situationer mer hanterbara skapas dialogen mer naturligt. En respondent säger: "Jag tror 

mycket ligger hos läraren hur det organisatoriskt fungerar så det är nog viktigt att försöka hitta 

en gemensam syn och tillvägagångssätt kring dessa elever". En annan uttrycker att "det är 

viktigt med öppen dialog, det är nog rätt recept".  

En tredje respondent uttrycker att nackdelen på organisationsnivå är att "...det här är att det 

var svårt överlag och vi fick ingen information och fick klura ut det mesta själv. Jag hade 

önskat fått veta mer kring både funktionshindret och vad det innebär att vara 

individintegrerad. Den informationen hade jag velat få från organisationen". 

Pengar och resurser 

Flera respondenter säger också att om resurser och pengar finns i organisationen är det en stor 

fördel vid individintegrerade särskoleelever. En respondent berättar: "Fördelen som jag 

upplevde det var att vi hade resurser, att eleven fick gå ut till specialläraren och få hjälp. 

Speciallärare och annan möjlighet att arbeta i lite grupp för dessa elever tror jag är en 

förutsättning för att ro detta i hamn".  

Alla respondenterna nämner också att pengar och resurser behövs, vilket är en nackdel om det 

inte finns. En respondent uttrycker att: "Mindre bra kan vara att resursfrågan måste diskuteras 

på organisationsnivå för det behövs mer kring dessa elever". 
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Kursplan 

Några respondenter upplyser om att nackdelar i organisationen är att timplanerna inte 

stämmer överens, framförallt kring att de individintegrerade särskoleeleverna ska ha mer 

praktiskt-estetisk tid. Respondenterna påtalar att det kan vara svårt att ordna för dessa elever, 

både organisatoriskt och för att de här eleverna inte har velat bli annorlunda behandlade, utan 

önskat tillhöra gruppen. Ofta har det löst genom att man har anpassat särskolans timplan efter 

den vanliga timplanen vilket inneburit att den individintegrerade särskoleeleven inte haft lika 

mycket praktisktestetiskt undervisning som rekommenderas i den timplanen. En respondent 

nämner också att de organisatoriskt skulle behöva ha kortare lektionstillfällen och det märktes 

tydligt på den elev respondenten har erfarenhet av. En annan respondent problematiserar 

organisationen och säger att: "Den vanliga grundskolan är helt enkelt inte gjord för 

särskoleelevens behov, så är det bara, lärarna kan inte slå knut på sig själva". 

5.3 Lärares uppfattning hur de själva behövt stöd kring individintegrerade 

särskoleelever  
Utifrån den erfarenheten respondenterna fått i samband med de elever som varit 

individintegrerade särskoleelever har det framkommit teman kring vad de behövt stöd kring. 

Praktisk information, Tips råd och dialog, Tid anpassningar och materialhantering samt 

Utbildning, är teman som respondenterna har ventilerat. 

5.3.1 Praktisk information 

Flertalet av respondenterna omnämner att det vore bra om någon kan ge praktisk information 

kring individintegrerade särskoleelever, t.ex. om den kursplanen, vilka likheter och skillnader 

det finns i de olika kursplanerna, hur man går tillväga kring bedömning och betyg och vad 

man ska tänka på i bemötande och upplägg samt få information om vem man kan vända sig 

till om man undrar något kring det praktiska arbetet med att ha individintegrerade elever i sin 

klass. I citat från respondenterna kommer det fram att: ”Det skulle vara skönt att haft något 

namn på någon man skulle kunna ha vänt sig till för att ställa frågor man undrat över, 

framförallt övergripande frågor”. En annan respondent: "Det skulle vara skönt om någon 

talade om det automatiskt när man ska få en individintegrerad elev så att man inte behöver 

ställa alla frågorna själv, man vet ju inte riktigt vilka frågor man ska ställa". 

5.3.2 Tips, råd och dialog 

Fler än hälften säger också att det vill ha tips och råd kring de individintegrerade eleverna och 

att det är viktigt att byta erfarenheter kollegor emellan, också att det är viktigt att kunna fråga 

varandra, speciallärare och specialpedagoger om man behöver, att dialog och samverkan är 
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viktig. ”Den som vet mest måste informera, sedan att det handlar om att ge varandra tips och 

idéer, ta hjälp av särskolan, skapa naturligt samarbete genom dialog” menar en respondent. En 

annan uttrycker: ”Vid överlämningar vill jag ha information om vad det finns för dokument 

om eleven och om en specialpedagog finns att rådfråga om hjälp och olika tillvägagångssätt 

vore det bra”. En tredje säger: ”Jag tycker att det ger mest, av att byta erfarenhet med en som 

har jobbat med det och upplevt det. Där kommer det fram mest saker”. En fjärde respondent 

menar att diskussioner mellan kollegor kring vad som fungerar och inte fungerar skulle göra 

att "...vi alla bli ännu bättre och utvecklas mer kring mötet med dessa elever”. Sammantaget 

för hur respondenterna uttrycker kring vad som de upplever krävs i arbetet kring 

individintegrerade särskoleelever är att en öppen dialog mellan lärare och all annan personal 

på skolan är viktigt att ha kring dessa elever. Några uttrycker också att tillgängliga 

speciallärare och specialpedagoger bör finnas på skolan som de kan ha en dialog och få mer 

information av om de behöver. En lärare säger dock att:  

Stöd och hjälp ger mig otäcka vibbar nu för tiden… För när det inte finns resurser och allt håller på och rasar 

och ramlar, då plockar man in någon som ska ge hjälp och stöd. Då får man en overhead och några checka 

slagord. Så får man gå hem och sova på det och så är allt som vanlig igen dagen efter”. ”… man tappat 

arbetsfördelningen ute i klassrummet idag, det finns ingen specialisering i klassrummet, utan att läraren de 

senaste 20 åren ska göra allt ute i klassrummet och klarar man inte det skickar man någon som ger goda råd!” 

”Man måste in med experter som Gör med eleverna och det kostar pengar och det kommer därför aldrig att 

hända. 

5.3.3 Tid, anpassningar och materialhantering 

Fler än hälften av respondenterna säger att de vill ha stöd och hjälp med material och olika 

anpassningar för dessa elever och att någon annan än dem ska stå för det eftersom det tar tid. 

Fler än hälften av respondenterna anser också att en hjälp och ett stöd, är om de 

individintegrerade eleverna får gå till en speciallärare, har möjlighet att få extra hjälp i en liten 

grupp eller ha assistent. En respondent säger att: ”Om man fick önska skulle det vara mycket 

bra om det fanns en extra vuxen med i klassrummet när elever individintegreras, det behöver 

inte vara en lärare men någon som är med och följer eleven. En person som kan finnas som ett 

hjälp-jag och som kan ”sovra” och anpassa materialet, för det fungerar inte riktigt med att 

göra och hinna med alla anpassningar, det är svårare än man tror och tar tid”. Fler av 

respondenterna nämner assistenter och/eller speciallärare som stödpersoner som borde finnas 

till dessa elever. ”Det är en bra lösning att ta in assistenter för dessa elever, någon som kan 

Göra med dessa elever.” ”… det är en förutsättning för att kunna individintegrera”. “Om jag 

fick drömma skulle jag önska att speciallärare fanns och tog in dessa elever”. “Ett måste är 
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också att eleven får kontinuerligt stöd hos/med en speciallärare". “Min erfarenhet är att En- 

till en-undervisning har fungerat bra, att eleven fått gå iväg före eller efter genomgång och 

diskutera och få mer förklaringar”. "… egentligen skulle det behövas någon som satt med 

eleven hela tiden, om man får drömma". En respondent uttrycker också: ”Det skulle vara så 

skönt att få hjälp att hitta material och få hjälp att göra om material, kanske som någon annans 

uppgift”. 

5.3.4 Utbildning 

Några respondenter säger att utbildning och föreläsningar kring individintegrerade elever 

skulle vara bra.”… det hade varit bra med utbildning kring särskoleelever och kan se att det 

finns ett värde i det”. ”…egentligen hade det ju varit bäst att fått kunskap om detta i sin 

grundutbildning till lärare, han menar att det är ju något som man kommer att möta på i sitt 

yrkesliv ibland". En respondent anmärker på att: 

Föreläsningar kring dessa elever kan vara bra man behöver fundera på sådana här frågor även fast man inte 

har sådana här elever. Man har ju alltid elever som behöver extra. Det här borde ta mer plats i skolan. Hela 

lärarkåren skulle behöva mer kunskap om anpassningar. Skolan är stel och fyrkantig och vi behöver diskutera 

mera tillsammans, vad man kan göra, kräva och hur man bemöter dem. 

Medan en annan respondent uttrycker: 

Att få utbildning i hur en särskoleelev fungerar är bra men det är grej nummer 1000 på vad jag behöver 

göra”. Respondenten säger också att om jag känt att jag behövt höra mig för om något angående eleven har 

jag talat med kollegor eller talat med specialpedagogen. 
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6. Diskussion 
 

Nedan presenteras en diskussion och reflektioner angående den genomförda studien med 

avseende på metodval, etiska riktlinjer, urval och resultat. Vidare vad jag sett för styrkor och 

svagheter med mitt metodval och resultat kopplat till frågeställningar och litteratur. Även 

reflektioner avseende eventuell framtida forskning kommer att beaktas. Först kommer en 

sammanfattning av resultatet.  

6.1 Sammanfattning av resultatet  

Flera teman framkom. Respondenterna i studien upplevde det som positivt att möjlighet finns 

för elever att individintegreras i grundskolan, men deras svar är ambivalenta. Det fanns saker 

respondenterna upplevde bra, mindre bra, lätt och svårt kring arbetet med individintegrerade 

särskoleelever. Teman som framkom från respondenternas övergripande upplevelser var: 

Valmöjligheten socialt värde och föräldrapåverkan, Social styrka hos den individintegrerade 

individen, Klassens klimat samt Skolämnets betydelse. De har satt ord på vad, hur och varför 

utifrån deras erfarenhet. De upplevde t.ex. att föräldrar ibland har för stor makt att bestämma 

om en elev ska individintegreras i grundskolan eller gå i särskolan. De menade att det inte 

alltid är rätt för individen att individintegreras i grundskolan. Man måste titta på varje enskild 

elev vad syftet är med integrering för just den, klassens tolerans och trygghet och lärarens 

professionella åsikt. Alla respondenterna erfor att en individintegrerad elev med en styrka i 

social kompetens upplevs enklare att individintegrera. Flertalet av respondenterna upplevde 

också att olika skolämnen kräver olika mycket tid till anpassningar vilket påverkar 

hanterbarheten som respondenterna upplevde. 

Alla respondenterna såg både för- och nackdelar. Respondenterna gav exempel på båda delar, 

å ena sidan och å andra sidan speglas, vilket kan vara ett uttryck för att det kan upplevas som 

ett dilemma att individintegrera särskoleelever. Teman som framkom från respondenterna är 

Individen i den sociala kontexten, Individen läraren i kontexten, Tid anpassningar och 

materialhantering, Gruppen i den sociala kontexten, Sociala samspel, Anpassningar, 

Tillhörighet, Skolutveckling och dialog, Pengar och resurser samt kursplan. De fördelar som 

respondenterna upplevde var att eleverna kunde få en känsla av att befinna sig i en kontext 

med jämnåriga och träna sociala samspel. Respondenterna upplevde att det för gruppen kan 

finnas ett värde att tränas i att acceptera olikheter. I organisationen kunde de se fördelar i att 

lärarna utvecklar sig själva, undervisningen och deras undervisningsmetoder eftersom de 

måste planera, kommunicera och reflektera när de anpassar material och undervisningen.  
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Nackdelar med individintegrering upplevde respondenterna var att de inte har tid att leta 

material eller kunskap att anpassa. Heller inte att de har tid att hjälpa eleven så mycket de 

känner att de måste. Om klassen eleven tillhör inte har ett klimat som tolererar olikheter kan 

konflikter och utanförskap lätt skapas, menade också respondenterna. Likaså har några av 

respondenterna upplevt att det i skolår 9 kan bli svårare för den individintegrerade eleven att 

känna tillhörighet. På organisationsnivå såg de nackdelar kring att tiden inte räcker till. Att de 

inte heller känner att de vet vem de ska vända sig till om de har frågor angående 

individintegreringen. Att skolan inte är uppbyggt för en skola för alla. 

Utifrån den erfarenheten respondenterna fått i samband med de elever som varit 

individintegrerade särskoleelever har det framkommit teman kring vad de behövt stöd kring. 

Praktisk information, Tips råd och dialog, Tid anpassningar och materialhantering samt 

Utbildning, är teman som respondenterna har ventilerat. Det gick att utläsa av 

respondenternas svar att de vill/behövde stöd och någon att vända sig till som håller i 

"trådarna" kring individintegrerade elever. Flera önskar att någon annan kan anpassa material 

och/eller hjälpa till med det. Likaså uttryckte flera respondenter att assistenter, tid hos 

speciallärare och tillgång till liten grupp verksamhet upplevs bra och kanske är ett uttryck för 

att göra det hanterbart. Några av respondenterna uttryckte att utbildning vore bra men att det 

är mycket en lärare ska ha kunskap om. Sammanfattningsvis kan utläsas kring stödbehov hos 

lärare kring individintegrerade särskoleelever på högstadiet att respondenterna önskade att 

”någon” finns som kan möta upp, handleda, samordna och fördela resurser på ett 

ändamålsenligt sätt och hjälpa till att skapa hanterbarhet i det som kan upplevas som ett 

dilemma.  

6.2 Metoddiskussion 
Empirin utgörs av lärares utsagor – jag ville få fördjupad förståelse för situationer där 

individintegrerade särskoleelever ingår. Detta för att möjliggöra en förståelse för helheten när 

jag börjar arbeta som specialpedagog. Ett annat skäl var att jag ville skapa en bättre möjlighet 

att hjälpa till att förbättra lärmiljön genom att stödja lärare där behovet finns och kunna agera 

proaktivt i skolan kring individintegrerade särskoleelever. Utifrån en relativistisk syn valde 

jag därför att använda mig av kvalitativa intervjuer med lärare. Det ansåg jag var en bra 

avgränsning och metod för att få tag på mitt syfte och få kunskap om mina frågeställningar.  

Det var lärares upplevelser och erfarenheter som jag ville fånga ur fenomenet jag ville 

studera. Jag ville, som Göransson och Nilholm (2009) uttrycker, få fram nyanser av 
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förståelsen av ett visst fenomen, vilket jag ansåg att en kvalitativ intervjustudie gav möjlighet 

till. Detta kan jag dra paralleller till det Staffan Larsson (2005) skriver om att kvalitativa 

metoder, vilket han menar handlar om att karaktärisera eller gestalta något. Det kan också 

urskiljas flera inslag av olika ansatser i min studie men det kanske tyder på det Kvale och 

Brinkmann (2009) uttrycker om kvalitativa studier; att det inte finns några direkta regler hur 

den kvalitativa intervjustudien ska processas. Jag ville som Gustavsson (2004) uttrycker om 

kunskapande metoder, förstå aktören och deras motiv för sina handlingar. Samt som Allwood 

och Eriksson (2010) skriver, ta del av och beskriva upplevelser som presenteras för mig. 

Likheter finns till hermeneutikens tolkande inslag utifrån interaktion i en intervju, hur vi kan 

förstå och skapa mening utifrån tolkningar (Allwood & Erikson, 2010). Eller som Per-Johan 

Ödman (2004) uttrycker; "Hermeneutiken syftar till förståelse och bygger på tolkning som 

främsta kunskapsform" (Ödman, 2004, s. 71). I det kan jag t.ex. se likheter till en 

hermeneutisk cirkel där delar skapar en helhet (Allwood & Erikson, 2010.). Jag kan vidare 

också se likheter med en fallstudie, där beskrivningar av situationer och konkreta exempel 

från deltagare är det primära i skapandet av ny kunskap (Gummesson, 2004).  

Att använda mig av Kvale och Brinkmanns (2009) "sju stadier" som metodologisk procedur 

anser jag givit studien en ökad struktur och med det följer god giltighet och tillförlitlighet. 

Framförallt har stadierna Tematisering och Planeringen varit till god hjälp för giltigheten och 

givit mig insikt i vad den innebär för kvalitén i en studie. Det är svårt att hävda att resultatet 

går att generalisera till liknande skolor i hela Sverige då intervjuerna enbart gjorts på 

respondenter från en mellanstor kommun i Sverige. Lokala förhållanden kan göra att 

utsagorna från respondenterna skiljer sig från hur respondenter i andra delar av Sverige skulle 

svara.  

I studien har därmed beaktats det Gustavsson (2004) skriver, att det viktigaste är att 

forskningsfrågan styr valet av metod och inte tvärt om. Intervjuerna gav svar på mina 

frågeställningar utifrån mina tolkningar. I samband med missivbrevet hade jag en önskan om 

att ta fram framgångsfaktorer, men under processen framkom det inte längre relevant.  

Proceduren att maila Information om studien, maila missivbrev och ge respondenterna 

frågorna i förväg för att ge ”förinformation”, anser jag varit positivt för resultatet. Det gav 

mig ett frirum att istället fokusera på interaktionen vid intervjutillfällena. Detta ser jag som 

positivt utifrån det Kvale och Brinkman (2009) skriver angående kvalitativa intervjuer, att de 

går utanför det mekaniska och att kunskapen skapas i interaktioner, vilket var något som 

infann sig vid intervjutillfällena. Andra praktiska åtgärder i proceduren som ökat studiens 
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giltighet och tillförlitlighet var att transkriberingarna mailades till respondenterna för att ge 

dem möjlighet att kommentera deras utsagor. Urvalet av respondenterna kan ha påverkat 

resultatet i att de som deltagit i studien gjort det på frivillig basis på samma sätt som Male 

(2011) i sin studie beskriver en försiktighet kring dem som väljer att delta, att de med negativ 

inställning till inkluderade klassrum ej väljer att delta. 

6.3 Diskussion kring etiska riktlinjer 

Jag har som Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar betraktat de etiska riktlinjerna 

pragmatiskt som redskap i syfte att handla rätt och säga sanningen. Didaktiska frågor har 

begrundats löpande i studien, för att få syn på olika dilemman jag kan möta och för att få en 

översikt över vad jag behöver reflektera kring. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det kan vara svårt att veta om man som forskare har 

givit för mycket eller för lite information om studiens innehåll i förväg och hur det kan 

påverka respondenten. Jag känner igen mig i detta resonemang. För mig kändes det dock bra 

att i en muntlig kontakt först informera om syftet. Jag fick då höra auditiva uttryck som 

respondenterna gav, att t.ex. detta var intressant att diskutera. Formuläret "Förfrågan om 

intervju" och missivbrev tror jag sedan gav mig som intervjuare ett förtroende hos 

respondenterna.  

Beträffande konfidentialitet och konsekvenser i studien kan resultatet ha påverkats av att jag 

enbart intervjuat personer från en kommun. Dock, om jag utgår från ett hermeneutiskt 

arbetssätt behöver inte urvalsprincipen innebära att det är något fel med få intervjuer då man i 

hermeneutiken inte behöver bevisa sina tolkningar genom ett stort urval (Gustavsson, 2004). 

Respondenterna kommer från en och samma kommun och har haft individintegrerade 

särskoleelever under 2013. Möjligtvis skulle kollegor till de intervjuade kunna utläsa på 

citaten i resultatdelen att de deltagit i intervjun, förutsatt att de vetat om att intervjuerna ägt 

rum i den kommunen, vilket kan inverka på konfidentialiteten.  

Inför studien var dock min tanke att välja ut intervjupersoner på teoretiska grunder och göra 

ett selektivt urval i mina förfrågningar om intervjudeltagande som både Kvale och Brinkmann 

(2009) och Patel och Davidson (2011) berättar om. Dock ville jag att det skulle utgå från ett 

slumpmässigt stickprov av högstadielärare med erfarenhet kring fenomenet. 

Jag menar att kommunens tradition att möta individintegrerade särskoleelever på högstadiet 

kanske kunnat påverka lärarnas erfarenheter och upplevelser. Dock kunde studien ha 
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samhällsrelevans för just den kommunen och därmed kan tillförlitligheten anses som hög. Ett 

sätt att stärka tillförlitligheten i studien var därför att beskriva tydligt vad urvalet innebar.   

Forskarens roll såg jag i denna uppgift blev att förhålla mig till att vara forskare och inte 

lärare. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) råder en asymmetri och maktrelation i en 

intervjusituation. I beaktanden kring det har jag försökt vara tydlig i förklaringar till 

respondenterna i hopp om att minska etiska problem som jag som forskare kan möta. I min 

roll som forskare gick jag även in med inställningen att öva på tillit och empati och fritt utbyte 

av åsikter. En reflektion kring tillit och empati är att det upplevdes som lätt, möjligtvis 

eftersom jag tidigare i mitt yrkesliv haft individintegrerade särskoleelever i min klass och 

därmed kände igen mig i mycket av respondenternas upplevelser och beskrivningar.  

6.4 Resultatdiskussion  
Jag har fått veta fler och ytterligare detaljer genom att, som Gustavsson (2004) skriver, 

beaktat subjektiv fakta och försökt tränga in djupare i fenomenet. Det är svårt att avgöra hur 

mycket de data som framkommit genom åtta intervjuer är tillförlitliga och giltiga. 

Respondenterna är i och för sig åtta individer som arbetar på högstadiet från en och samma 

kommun, vilket kan ses som god tillförlitlighet och giltighet för kommunen, dess 

högstadieskolor och för respondenterna som människor. Frågeställningarna är besvarade 

vilket ger god giltighet för dessa individer. För att diskutera resultatet tillsammans med 

tidigare forskning har jag utgått från studiens syfte och frågeställningar och hittat områden 

som används som rubriker för att ge läsaren sammansättning av studien i helhet. 

Dilemman 

I ett analytisk avseende av respondenternas svar, i förhållande till bakgrundsavsnittet, kan 

man urskilja att alla respondenterna erfarit det som Nilholm (2007) skriver angående 

dilemman som finns i skolan. Flertalet av respondenterna ställde sig t.ex. positiva till att 

möjligheten fanns för särskoleelever att vara individintegrerade om det är det bästa för 

individen. Dock kunde också flertalet av dem ge uttryck för olika dilemman som t.ex. att det 

är svårt och tar tid att hitta och göra om material. Integreringsprincipen kunde ses som 

förankrad i alla respondenters grundinställning till bemötandet av individintegrerade 

särskoleelever. De tyckte emellertid inte alltid att det är så lätt, vilket är den 

differentieringsproblematik som Persson (2008) och Nilholm (2007) diskuterar kring 

inkluderingsbegreppet. 
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I likhet med det som Evans (2011) skriver om, visade också denna studie att viljan till 

konceptet inkludering är accepterat, men att det finns en viss ovilja att alltid inkludera. Dessa 

tankar fanns både hos respondenterna, men även till den differentieringsproblematik Persson 

(2008) och Nilholm (2007) skriver om. Respondenterna i denna studie uttryckte dock inte en 

ovilja, men beskrev att det kanske inte alltid är rätt för alla ungdomar att inkluderas, att man 

måste se till varje individ, klass och lärare om det kommer att bli bra. De tidigare studier som 

presenterats i avsnittet Tidigare forskning, Paterson (2007),  Combs, Elliott och Whipple 

(2010) Čagran och Schmidt (2011), Evans (2011), Male (2011) och Sharma (2012),  visade 

samband mellan erfarenhet, utbildning och attityder kring inkludering av barn och ungdomar i 

behov av särskilt stöd. Dessa samband fanns inte att utläsa i denna undersökning. 

Respondenternas inställning till inkludering gav uttryck för att vara oberoende av erfarenhet, 

och utbildning. T.ex., de med utbildning som hade erfarenhet, var mycket positiva till att 

möjlighet till individintegrering fanns, men även de med mindre erfarenhet och utan 

utbildning inom specialpedagogik visade en positiv inställning. Likaväl som de med mer 

erfarenhet och mindre utbildning gav uttryck för mindre positiva tankar kring 

inkluderingsprincipen av individintegrerade särskoleelever. Emellertid var det ingen 

respondent som hade utbildning inom specialpedagogik, som visade sig mindre positivt 

inställd. Några respondenter nämner dock att utbildning vore bra precis som studierna Male 

(2011) och Sharma (2012), visar. Beaktansvärt kan vara det en respondent nämner om att 

utbildning kring individintegrerade särskoleelever vore bra, men att det är prioritet 1000 på 

listan av alla arbetsuppgifter den har. Det uttrycket kanske kan återspegla det Male (2011) vill 

påvisa som en försiktighet till de attityder kring inkludering som uppkommit i den studien; att 

de som deltagit i den studien har gått valbara kurser om inkluderade klassrum och att det 

därför kan vara missvisande att de är positiva till utbildning inom det. Detta eftersom ett 

intresse och en god inställning till att läsa kursr inom inkluderade klassrum funnits hos de 

studerande redan innan kursen valts. Historiskt finns likheter till denna studie angående att 

respondenterna var positiva till möjligheten av inkluderingsprincipen, att skolan ska vara en 

plats för alla barn. Att som Persson (2008) skriver, att det innebär en utmaning för skolan och 

personalen att skapa förutsättningar för alla elever att få en meningsfull skolgång i samma 

skola. Likheter fanns även till det Tideman m.fl. (2004) skriver, att det i praktiken inte alltid 

är så att elever i behov av särskilt stöd är delaktiga i den vanliga undervisningen. 

Respondenterna beskrev situationer när de individintegrerade eleverna avskiljs från 

klassrummet och klassen för att få extra hjälp. De motiverade det med att det gav bättre hjälp 

till dem som har det svårt, precis som Tideman m.fl. skriver att skoldebatten diskuterar, trots 
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paradigmet "En skola för alla. Tideman m.fl. skriver också att historiskt sett har avskiljning 

också genomförts i homogena grupper med motiveringen att det ska vara bäst för läraren och 

eleverna. Detta är också något några av respondenterna beskrev att de upplevt angående 

individintegrerade särskoleelever. Asp-Onsjö (2008) beskriver också detta och benämner det 

rumslig exkludering. Det är något som alla respondenterna gav exempel på och kan vara ett 

arbetssätt för att få helheten att fungera för både eleven, läraren och klassen. Det ser ut att 

vara en organisationsstrategi som "går igen" på alla respondenternas skolor. Dock visade 

respondenternas beskrivningar på att de elever de har erfarenhet av, har varit socialt 

inkluderade, vilket också varit en stark anledning till varför de varit individintegrerade 

särskoleelever, enligt respondenterna. Vidare har respondenternas elever både varit didaktiskt 

inkluderade och didaktiskt exkluderade då flera av dem har fått arbetsuppgifter, material och 

hjälpmedel som varit anpassat efter eleven. Ibland var det dock inte möjligt då det trots alla 

anpassningar varit för svåra uppgifter att genomföra. Som en av respondenternas elev uttryckt 

att han inte förstår vad han ska förstå. Sammantaget verkar detta visa att den 

differentieringsprincip som Nilholm (2007) och Persson (2008) förklarar, går att urskilja i 

denna studie. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska vårdnadshavare och huvudmännen som berörs vara 

överens när en elev ska vara individintegrerad i grundskolan. Några av respondenterna gav 

uttryck för att det inte alltid var så, då några upplevde att föräldrar kanske har för stor makt 

ibland. Flertalet av respondenterna beskrev att det var viktigt att veta syftet med 

individintegreringen och gav uttryck för att det borde vara förankrat väl, hos lärare som ska ha 

eleven och att klassen den ska tillhöra passar. Kompisar och socialkompetens verkar också 

vara något som flera respondenter påtalat som positiv inverkan på inkluderingen. 

Utveckling av inkluderingsprincipen 

De för- och nackdelar respondenterna gav uttryck för i studien kan ses som viktig information 

till utvecklingen av inkluderingsprincipens fortsatta utveckling och paradigm. I studien kan 

konstateras som Nilholm (2008) och Persson (2008), att det finns en differentiering av teori 

och praktisk verksamhet. Intressant blir kännedomen om att lärare med erfarenhet av 

individintegrerade särskoleelever, i praktiken kan se både för- och nackdelar med 

individintegrering av särskoleelever. Detta, oavsett om de var mer eller mindre positivt 

inställda till fenomenet. Det visar därmed i motsats till det Male (2011) påtalar som en 

försiktighet i hennes studie, att en person med positiv inställning till inkluderade klassrum 

även kan se nackdelar med det. Respondenternas beskrivningar av bra, mindre bra, lätt, svårt, 
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fördelar- och nackdelar, idéer och önskningar kan dock kanske ses som relevant av hur man 

kan gå vidare i proaktiv anda. Erfarenheten gör också att deras beskrivna upplevelser gav 

viktig information till hur man kan utveckla inkluderingsprincipen framåt, till att underlätta 

för framtida lärare att lyckas med det som är en av skolans målsättning "En skola för alla". I 

ett helhetsperspektiv i samhället kan deras beskriva upplevelser ge en förförståelse kring vad 

de känner och behöver. 

Det Wedege och Skott (2006), Ellmin (2011) och Hargreaves (2004) diskuterar angående 

lärarrollen, tillsammans med den tidsaspekt som Hargreaves skriver om, visade i studien att 

tiden lärarna har till förfogande påverkade deras upplevelse av att ha individintegrerade elever 

i sin klass. Tiden nämnde flertalet respondenter som en nackdel då det kunde vara svårt att 

hinna anpassa och göra om material och tillvägagångssätt på lektioner.  Här kan ses likheter 

med respondenternas upplevelse till det Hargreaves skriver angående att lärarna har många 

ansvarsområden och tilldelas fler arbetsuppgifter utan att tiden anpassas. Ellmin (2011), 

liksom Hargreaves (2004) menar att förändringar i arbetsförhållanden kan påverka 

arbetstillfredsställelsen negativt om arbetsuppgifter läggs på utan att tid jämkas. Vilket 

respondenterna med sina upplevelser kring tidsaspekten i studien till viss del påtalade. 

Respondenternas upplevelse av tidens påverkan i deras arbetssituation kring 

individintegrerade särskoleelever borde kanske hörsammas utifrån Hargreaves poäng, att 

tiden avgör vad en lärare gör i klassrummet och hur den lyckas. 

Lärarens behov av stöd  

Respondenternas idéer och tankar kring hur man kunde stödja upp kring de individintegrerade 

särskoleeleverna kan ses som ett uttryck för att processen i verksamheten är pågående. Vilket 

kanske kan göra att teori och praktik kan närma sig varandra. Utifrån det jag skrivit 

inledningsvis angående att pedagoger ofta kommit till mig för att rådfråga. Angående hur de 

ska bemöta, gå tillväga och skapa en gynnsam lärmiljö, visade i studien att lärare hade idéer 

och önskningar om olika sorts stöd för att hantera individintegrerade särskoleelever, på ett för 

dem mer hanterbart sätt. En specialpedagog skulle kunna vara "en spindel i nätet" och skulle 

delvis kunna utifrån denna studie möta upp lärarna där de befinner sig, handleda, samordna 

och fördela resurser. Lärarna har utifrån deras praktiska erfarenhet givit sin syn och delat med 

sig av deras vardag utifrån deras upplevelser. Respondenternas idéer och önskningar om stöd 

har därmed givit verktyg för t.ex. en specialpedagog och andra människor i skolans 

organisation. De skulle med informationen kunna arbeta proaktivt och bemöta läraren där den 

befinner sig, skapa förbindelser och broar mellan lärarens praktiska verklighet. Därmed också 
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utveckla och som Ellmin (2011) och Hargreaves (2004) skriver, skapa hanterbarhet kring 

individintegrerade särskoleelever på högstadiet. Mina frågeställningar har tillsammans givit 

en ökad insikt och förståelse utifrån respondenternas upplevda process kring 

individintegrerade särskoleelever. Det kan vara samhällsrelevant för skolans utveckling och 

progression utifrån att studien avhandlat didaktiska frågor som varför, vad och hur kring 

individintegrerade särskoleelever på högstadiet. 

6.5 Avslutning 
Studien och frågeställningarna sammantaget tillsammans, kan i en proaktivt arbetsform utgöra 

ett grundarbete för individintegrering av särskoleelever. Jag menar att frågeställningarna givit 

respondenterna möjlighet att svara på frågor som vad de ställs inför, vad de gjort, hur de gjort, 

varför de gjort det och hur de önskade fortsätta utveckla och bemöta 

individintegreringsnormen. Studien och intervjuerna har också givit en ökad förståelse för 

lärarnas arbetssituation genom att ta del av deras upplevelser och tankar, vilket var en del av 

syftet. Det kan användas som kunskap i en proaktiv utveckling av verksamheten kring 

individintegrerade särskoleelever på högstadiet. 

Resultatet kan förstås i sin helhet utifrån den teoretiska ram som används kring integrering 

och inkludering, att integrering och inkludering är en rättighet som är vedertagen i princip. 

Det finns flera efterföljande "men" i respondenternas utsagor, men strävan efter en skola för 

alla fortsätter. Eftertankar kring vad respondenternas "men" egentligen står för kan begrundas 

vilket ger resultatet spännande eftertryck. 

Framtida forskning inom området som skulle vara intressant att utveckla är att göra fler 

intervjuer av samma karaktär i flera kommuner i Sverige för att öka tillförlitligheten. Även 

kunna jämföra upplevelser och tillvägagångssätt mellan kommunerna för att se om det finns 

likheter eller skillnader. Tillika skulle det vara intressant att intervjua unga vuxna som tidigare 

varit individintegrerade särskoleelever på högstadiet, för att ta del av deras upplevelser av 

deras skolgång.  

Avslutningsvis vill sägas, att efter genomförandet av denna kvalitativa intervjustudie håller 

jag med Kvale och Brinkmann (2009) som uttryckt att intervjuer är en spännande och 

berikande upplevelse där de ständigt nya insikterna framkommer genom en personlig kontakt 

med en annan människa. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Information om studien 

Mälardalens högskola     Förfrågan om intervju  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation   2013-09-09 

 
Emma Östlund 

Lxxxxxx 

xxx xx Stad 

070-xxxxxxx 

eod12001@student.mdh.se  

 

Hej, 

Jag heter Emma Östlund och läser till Specialpedagog vid Mälardalens högskola. Jag kommer 

höstterminen 2013 genomföra en intervjustudie, som kommer att utgöra grunden för mitt 

examensarbete till Specialpedagog och till en magisterexamen. Min datainsamlingsmetod i 

studien är att genomföra intervjuer med 8 lärare på högstadiet som har en individintegrerad 

särskoleelev i sin klass.  

   

Det centrala i uppsatsen är att få en förståelse kring hur lärare upplever fenomenet 

individintegrering av särskoleelever, hur de tänker om arbetet, vad de upplever fungerar bra 

och mindre bra, strategier, bemötande och förståelse för eleven. Kontentan av hur lärare 

upplever fenomenet ämnar till att jag vill frambringa kunskap om hur specialpedagogen i 

proaktiv anda kan samspela och vara läraren behjälplig i skolsituationer på högstadiet där 

individintegrerade särskoleelever ingår. Anledningen till att jag vill fråga om detta är att jag 

har uppfattningen att handledning och konsultation med lärare utgör en viktig del av en 

specialpedagogs arbete.  

Jag önskar att intervjua dig angående det sociala samspelet, där din upplevelse av 

individintegrerade elever i din klass är i fokus. Intervjun kommer att vara en öppen, riktad 

intervju, vilket innebär att jag ställer ett antal frågor där jag vill att du berättar. Intervjun 

kommer att ta 40 minuter. Du tillfrågas att delta pga. att du har integrerade särskoleelever i 

din klass.  

      

Om du vill vara med i undersökningen, kommer du att få ytterligare information i enlighet 

med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

mailto:eod12001@student.mdh.se
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Deltagandet i undersökningen är frivillig och även om du anmäler ditt intresse nu, har du 

möjlighet att avsluta ditt deltagande när som helst, utan att behöva ange en anledning. Din 

anonymitet kommer att skyddas under hela undersökningens gång. Jag hoppas att du tycker 

att det vore givande och intressant att delta i undersökningen. Svara så snart du kan, även om 

du inte vill delta, eftersom den tid jag har till förfogande är knapp. Hör gärna av dig om något 

är oklart, eller om du har andra funderingar kring min undersökning.  

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Östlund 

eod12001@student.mdh.se  
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8.2 Bilaga 2 

Missiv 

Mälardalens högskola     Missiv   

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation 20130920 

 

Emma Östlund 
Lxxxxxx 

xxx xx Stad 

070-xxxxxxx 

eod12001@student.mdh.se   

  

Hej, 

Denna studie baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt och datainsamlingen kommer att ske 

genom intervjuer. Undersökning du deltar i, kommer att resultera i en D-uppsats. Fokus i 

uppsatsen är att få en förståelse kring hur lärare upplever fenomenet individintegrering av 

särskoleelever, hur de tänker om arbetet, vad de upplever fungerar bra och mindre bra, 

strategier, bemötande och förståelse för eleven.  

 

Intervjun med dig, som kommer att genomföras som en kvalitativ forskningsintervju, utgår 

från tre teman: Det första kommer att handla om dina upplevelser kring individintegrerade 

särskoleelever på högstadiet. I ett andra tema vill jag att du beskriver hur du arbetar 

ämnesmässigt samt stimulerar till sociala samspel på individnivå, gruppnivå och 

organisationsnivå. Jag kommer även be dig att försöka minnas ett eller flera konkreta 

situationer där du upplevt att individintegreringen fungerat ändamålsenligt. Utifrån ditt minne 

av situationer vill jag finna framgångsfaktorer kring fenomenet. Det tredje temat handlar om 

att försöka ringa in var och hur en specialpedagog skulle kunna vara behjälplig i situationer 

kring individintegrerade särskoleelever. 

 

Genomförande      

Jag önskar att intervjua dig angående dina upplevelser av hur det är att ha individintegrerade 

elever i din klass. Intervjun kommer att vara en öppen, riktad intervju vilket innebär att jag 

ställer ett antal frågor där jag vill att du berättar. Intervjun kommer att ta ca 40 minuter. Jag 

kommer att spela in intervjun. Inspelningen kommer jag sedan att transkribera och analysera. 

Du kommer att få ta del av transkription och analys av din intervju, för att ha möjlighet att 

kommentera eller ge synpunkter på dessa, innan arbetet färdigställs. Din och dina elevers 

identiteter skyddas i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Alla uppgifter 
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(namn på individer, skolor etc.) som skulle kunna komma att äventyra konfidentialiteten 

kommer att förändras.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är betydelsefullt, men frivilligt. Du har möjlighet att avsluta 

ditt deltagande när som helst, utan att behöva ange en anledning.  

 

Jag hör av mig till dig via e-post eller telefon angående intervjun, om du funderar över något 

kring undersökningen som helhet, eller själva intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar  

Emma Östlund 

eod12001@ student.mdh.se   
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8.3 Bilaga 3 

Intervjuguide 

Introduceringsfråga 

Berätta lite om dig själv som lärare, t.ex. hur många år du arbetat på högstadiet och hur 

mycket erfarenhet du har av att ha individintegrerade särskoleelever i din klass och på din 

skola. 

Uppföljningsfrågor för att bredda fakta kring ett visst ämnesområde 

1. Hur känner och tänker du kring arbetet med individintegrerade särskoleelever på 

högstadiet? Berätta! 

- bra: 

- mindre bra: 

- lätt: 

- svårt: 

 

2. Hur känner och tänker du kring arbetet med individintegrerade särskoleelever med 

fokus på:    bra, mindre bra, lätt, svårt 

-  individnivå (avser individen) 

-  gruppnivå (avser i klassen och i arbetslaget) 

-  organisationsnivå(avser på skolan i helhet och i kollegiet) 

 

3. Hur har du byggt upp din kompetens kring individintegrerade särskoleelever? 

 

4. Finns det något du skulle vilja ha hjälp och stöd med kring arbetet med 

individintegrerade särskoleelever, vad och hur i så fall? 

- vad: 

- hur:  

 

5. Hur arbetar du ämnesmässigt med individintegrerade särskoleelever på; ge exempel 

-  individnivå (avser individen) 

-  gruppnivå (avser i klassen och i arbetslaget) 
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-  organisationsnivå (avser på skolan i helhet och i kollegiet) 

6. Vad är din allmänna bild av hur sociala samspelsprocesser fungerar kring 

individintegrerade särskoleelever? 

- Vilka möjligheter ser du? 

- Vilka svårigheter ser du, (hur hanterar du det)? 

 

7. Hur arbetar du med sociala samspelsprocesser med individintegrerade särskoleelever 

på; ge exempel 

-  individnivå (avser individen) 

-  gruppnivå (avser i klassen och i arbetslaget) 

-  organisationsnivå(avser på skolan i helhet och i kollegiet) 

 

8. Vilka medvetna strategier använder du dig av för att få sociala samspelsprocesser att 

fungera? 

- i din interaktion med eleven? 

- elevens interaktion med gruppen och andra individer? 

- andra individer och gruppen i interaktion med eleven? 

 

Fördjupningsfrågor för att tränga längre ner i vissa sakförhållanden 

Med den individintegrerade särskoleeleven i fokus;  

 Kan du beskriva en eller fler konkreta situationer där du upplevt att det fungerat 

ändamålsenligt vid undervisningstillfällen för den individintegrerade särskoleeleven? 

- kan du ge en mer detaljerad bild av vad som fungerat bra? 

- vilka faktorer tror du hade betydelse?  

- det som du nu nämnt, skulle man kunna kalla det för ett recept som går att 

återupprepa med ett liknande utfall? 

 

 Kan du beskriva en eller fler konkreta situationer där du upplevt att det fungerat 

ändamålsenligt i sociala samspelsprocesser för den individintegrerade särskoleeleven? 

- kan du ge en mer detaljerad bild av vad som fungerat bra? 

- vilka faktorer tror du hade betydelse?  
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- det som du nu nämnt, skulle man kunna kalla det för ett recept som går att 

återupprepa med ett liknande utfall? 
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8.4 Bilaga 4 

De sju stadierna  

Här nedan följer en kortare beskrivning av innehållet i de sju stadierna som Kvale och 

Brinkmann (2009) förordar att nya forskare kan använda för att tydliggöra sitt metodologiska 

förfaringssätt.  

Första stadiet - Tematisering: Första stadiet handlar om en Tematiseringen av studien, vilket 

har sin utgångspunkt i det fenomen jag vill studera. Tematiseringen handlar om att tydligt ha 

beskrivit temat i studien, vad avsikten är och varför. 

Andra stadiet - Planeringen: Avser att handla om planeringen i studien. Överväganden kring 

urvalsförfarande och moraliska aspekter ska här reflekteras kring. 

Tredje stadiet - Intervjun: Handlar om att tänka igenom olika situationer kring en intervju, var 

och hur den ska genomföras, hur intervjuaren i mötet med intervjupersonen uppnår en 

gynnsam situation för syftet med undersökningen.  

Fjärde stadiet - Utskrift: För att föra över från talspråk till skriftspråk kan det vara till fördel 

för intervjupersonen att skriva ut intervjun. Det kan gagna det senare analysarbetet samt att 

det under intervjuns gång ger intervjuaren en större möjlighet att delta i samtalet. Referera här 

till motsatsen etnografi artikel inte tyckte man skulle skriva ut. 

Femte stadiet - Analys: Femte stadiet innehåller undersökningens analys. Författarna föreslår 

här att utgå från undersökningens syfte, ämne och på grundval av intervjumaterialets karaktär 

att välja en lämplig analysmetod. 

Sjätte stadiet - Verifiering: Handlar om intervjumaterialets validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Utifrån de teman resultatet visas i, visar intervjustudien att den undersöker 

vad den är avsedd att undersöka. Verifiering handlar med andra ord om att visa kunskap som 

är säkrad. 

Sjunde stadiet - Rapportering: Enligt författarna finns inga standardformer för hur man ska 

presentera resultaten i en kvalitativintervjustudie. Det viktiga är att beskriva tydligt hur man 

kommit fram till sina resultat och att forskaren beaktat konfidentiellt hur resultatet kan 

komma att påverka den intervjuade och den grupp den tillhör.  
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