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Sammanfattning 

Syftet med följande undersökning är att kunna ge ett bidrag till den förståelse som 

specialpedagoger och speciallärare har av integrering och inkludering, och vad en 

inkluderande lärmiljö kan ha för effekter för de elever som undervisas i en sådan miljö.  

Undersökningen är kvalitativ och grundar sig på interjuver med sammanlagt sju 

specialpedagoger och speciallärare. En ansats har tagits i hermeneutiskt perspektiv och 

intervjuerna har därför inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt.  

Det resultat som framkommit visar att informanterna förstår inkludering som en form av 

integrering. Tidigare forskning visar även den på att det inte är ett ovanligt synsätt. Resultatet 

visar också att det finns en samstämmighet i vad informanterna och forskningen påvisar, 

gällande den enskilda elevens uppfattning och känsla för samhörighet som en viktig del av 

inkludering. Det framkommer också att det inte finns mycket forskning om inkluderande 

lärmiljö och hur det har gått för elever när de slutat grundskolan och gymnasiet. 
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1. Inledning  

”Inkludering handlar främst om skolans uppgift att förbereda barn och unga för en tillvaro 

tillsammans med andra där gemenskap, respekt och solidaritet är nyckelbegrepp.” (Persson, 

2016). Citatet av Bengt Persson (2016) kan vid ett första ögonkast vara glasklart, men är det 

verkligen så enkelt eller är det kanske så svårt? Hur tolkar och förstår egentligen 

specialpedagoger och speciallärare begreppet inkludering i sin skolvardag? 

 

Inkluderande lärmiljö har varit högaktuellt under hösten 2018, i såväl debattartiklar som tv-

program. Exempelvis har det i programmet Kalla fakta (2018) lyfts hur elever i behov av 

särskilt stöd har missat sin utbildning och blivit hemmasittare, på grund av att de enligt 

programmet hade gått i vanlig klass och inte i särskild undervisningsgrupp. En tolkning till 

delar av programmets innehåll och även i många debattartiklar som skrivits under hösten är 

att inkluderingen gått för långt, till den grad att det drabbar elever i behov av särskilt stöd, i 

den omfattningen att själva inkluderingstanken bör ifrågasättas. Detta skulle i sådant fall 

innebära att det stöd, elever i behov av särskilt stöd har rätt till, inte getts på ett funktionellt 

sätt. Persson (2016) beskriver hur ansvaret för det specialpedagogiska stödet visserligen ligger 

på hela skolans personal, men oftast hamnar inom specialpedagogens ansvarsområde 

(Persson, 2016). Den debatt som rått om inkludering och elever i behöv av särskilt stöd är 

viktig för skolornas elevhälsoteam
1
, men utifrån det Persson (2016) skriver, extra viktig för 

just specialpedagoger.  

 

Inkluderingsdebatten som pågått under hösten i tidningar och på tv har också lämnat spår efter 

sig i den regeringsförklaring som statsminister Stefan Löfven höll den 21/1 2019. ”Ingen elev 

ska lämnas efter och den som vill ska kunna springa före. /…/ Det ska bli lättare att få särskilt 

stöd i mindre undervisningsgrupp. Stöd för barn med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar ska öka.” (Löfven, 2019). Att elever i behov av särskilt stöd ges ett starkare och 

tydligare stöd är bra, men det verkar finnas en viss förvirring i debatten om hur begreppet 

inkludering ska tolkas och i förlängningen hur det rent praktisk ska användas i skolvärlden. 

Det finns internationell forskning om inkludering, men även här verkar det råda en viss 

dissonans om vad det innebär med en inkluderande lärmiljö.  

 

                                                           
1
 Elevhälsoteam förkortas hädanefter EHT. 
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Även Skolverket har under hösten 2018 gett ett inlägg i den debatt som pågått genom att 

förtydliga begreppen inkludering och integrering enligt följande blockcitat: 
 

Integrering innebär att en elev som avviker ska anpassas in i en organisation, inte att 

organisationen ska anpassas efter eleven. De problem som uppkommer individualiseras  

och läggs då på eleven, i stället för på själva organisationen av verksamheten. Inkludering,  

å andra sidan, poängterar vikten av ett synsätt där det normala är att utgå från elevers  

naturliga olikhet och se det som något positivt. Verksamheten bör anpassas därefter för att 

tillfredsställa dessa olika behov. (Skolverket, 2018). 

 

Inkludering använt utifrån det förtydligande som presenteras i citatet från Skolverket (2018) 

borde vara av godo för hela samhället. När alla elever oavsett om de är i behov av särskilt stöd 

eller ej lär sig att människor har olika styrkor och svagheter, borde det i sig leda till ett 

öppnare samhälle för alla. 

 

Persson (2016) lyfter hur diskussionen om inkludering de senaste åren kommit att ta en mer 

ideologisk utgångspunkt än en akademisk. Inkludering menar Persson (2016) vidare är något 

som gäller alla elever, men har blivit ett begrepp som mer och mer används om elever i behov 

av särskilt stöd, både i Sverige och internationellt. Genom att begreppet används för specifika 

elevers behov, och inte för alla, hamnar ansvaret för inkluderingen i specialpedagogiska 

insatser. Persson (2016) problematiserar detta och skriver att det kan leda till att ge ”den 

vanliga pedagogiken en bekväm förevändning att bortse från frågan” (Persson, 2016, s.34). 

En viktig del i det specialpedagogiska uppdraget är att på skolor se till att det finns en samsyn 

på begreppsinnebörd och även att se till att elever i behov av särskilt stöd inte hamnar enbart 

på specialpedagogens ansvar. Specialpedagogen ska arbeta för att elever blir inkluderade och 

att hela skolan har ett ansvar för alla elever, annars är risken att skolor fastnar i det som 

Persson (2016) beskriver, att man använder specialpedagogiken som en ursäkt för att inte göra 

anpassningar så att alla elever kan vara inkluderade. 

 

Den verksamhet som bedrivs i skolor utgår från den personal som arbetar där och deras 

tolkning och förståelse av en inkluderande lärmiljö. Men tolkar alla begreppen likadant? Ett 

bidrag till den forskning som finns, kan vara en undersökning av hur ett mindre antal 

specialpedagoger och speciallärare tolkar och förstår begreppen inkludering. Samt hur de 

förstår och arbetar med skolans inkluderingsuppdrag och hur de upplever att en inkluderande 

lärmiljö påverkar elever i behov av särskilt stöd.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

I följande examensarbete kommer specialpedagoger och speciallärares förståelse av vad en 

inkluderande lärmiljö är, samt dess påverkan på elever i behov av särskilt stöd att undersökas. 

Inkluderande lärmiljö diskuteras ofta av specialpedagoger och övrig skolpersonal i ett nuläge, 

mer sällan hörs en diskussion om hur det påverkar elever i behov av särskilt stöd i ett framtida 

perspektiv, något som höstens debatt gjort. Det är därför intressant att utifrån debatten om 

inkluderande undervisning, göra en undersökning om förståelsen av inkluderande lärmiljö, 

och dess påverkan på elever i behov av särskilt stöd. Både på grundskolenivå och på 

gymnasienivå. 

 

Syftet med följande undersökning är att bidra med kunskap om specialpedagogers och 

speciallärares erfarenheter och förståelse av inkluderande lärmiljö i förhållande till eventuella 

framtida vinster och förluster som inkluderingen upplevs kunna ge.  

 

 Hur tolkar specialpedagoger och speciallärare begreppen inkludering och integrering?  

 Hur upplever specialpedagoger och speciallärare att den inkluderande lärmiljön 

påverkar elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilket resultat upplever specialpedagoger och speciallärare att den inkluderande 

lärmiljön skulle kunna ge för elever i behov av särskilt stöd och även för samhället? 

2. Bakgrund 

I kommande kapitlet presenteras en kort historik runt begreppet inkludering samt svenska 

skolans styrdokument, och övriga texter gällande skolan och inkludering för elever i behov av 

särskilt stöd som utges från statliga myndigheter i Sverige.  Skolverket, såväl som 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är statliga myndigheter. Från Skolverket och skollagen 

får skolan sitt uppdrag utifrån det som sittande regering bestämt, medan Specialpedagogiska 

myndigheten ger råd och stöd till skolor. Till undersökningens viktiga dokument räknas här 

även Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention in, då Sverige skrivit under 

dokumenten och har för avsikt att följa dessa.  

 

I undersökningen kommer begreppen inkluderande och integrerande att återkomma ofta. Den 

definition av begreppen som Skolverket gjort 2018, är den begreppsförståelse som kommer att 
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ligga till grund för vad begreppen har för innebörd. Därefter kommer informanternas 

tolkningar i förhållande till Skolverkets definition av dessa att undersökas.  

2.1 Historik 

På 1950-talet, beskriver Nilholm (2014), hur man började formulera sig runt tanken att alla 

elever, även elever i behov av extra stöd skulle utbildas. Vid den här tiden beskriver han hur 

begreppet integrering började användas. Begreppet integrering användes/används för elever 

som är i skolan och som förväntas anpassa sig till skolan utan att skolan ska behöva göra 

förändringar för att skolgången ska fungera för eleverna (Skolverket, 2018). 

Integreringstanken skapade svårigheter, eftersom lärmiljön inte var anpassad till elever i 

behov av särskilt stöd (Nilholm 2014). Nilholm (2014) beskriver hur man i skolvärlden gick 

från det integrerande perspektivet, där eleverna skulle anpassa sig, till ett inkluderande 

perspektiv, där tanken var att elever är olika, och att man i olikheterna kunde ha en 

utgångspunkt. I det inkluderande perspektivet skulle elevernas olikheter därför vara en 

utgångspunkt och skolan skulle göra anpassningar för eleverna, istället för att eleverna skulle 

anpassa sig till skolan (Nilholm, 2014).  

2.2 Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention 

I Salamancadeklarationen från 1994 och FN.s barndeklaration från 2009 kan man läsa om en 

önskan att alla elever i behov av särskilt stöd ska ha rätt till undervisning.  

Salamancadeklarationen och FN.s barndeklaration är inte juridiskt bindande i dagsläget i 

Sverige. Sverige har, när dokumenten skrevs, skrivit på dessa samt sagt att Sverige som land 

har för avsikt att följa både Salamancadeklarationen och FN.s barndeklarations 

rekommendationer.  

 

I den till svenska översatta Salamancadeklarationen och Salamanca + 10, (Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2006) står det att läsa om den målsättning delegationen hade 1994 

om undervisning för alla, även för barn, ungdomar och vuxna med särskilda 

utbildningsbehov. I deklarationen har svenska Unescorådet skrivit en kort 

översättningsanmärkning där de beskriver att de översatt ordet ”inclusive education” till 

”integration”, samt orden ”special needs education” till ”undervisning för elever med behov 

av särskilt stöd” eller ”för elever med behov av särskilt stöd i undervisningen.” (Svenska 

Unescorådets skriftserie, 2006, s.9). Salamancadeklarationen lyfter att alla elever har rätt till 
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en ”inclusive education” utifrån deras egna förutsättningar. Översättaren har valt att inte 

använda begreppen ”inkludering” och ”elever i behov” utan valt ”integrering” och ”barn med 

behov”.  

 

FN:s barnkonvention, där alla under 18 år anses vara barn, lyfter inte specifikt hur elever i 

behov av särskilt stöd ska undervisas, men de har bland annat flera punkter under artikel 23 

och 29, där rätten till utbildning och även syftet med utbildningen är framskrivit. Punkt fyra i 

artikel 29 lyder som följande ”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning ska 

syfta till att: förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, 

fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 

religiösa grupper och personer som tillhör ett urfolk.” (Barnkonventionen, 2009, artikel 29). 

Fortsatt kan man läsa i de allmänna kommentarerna från Barnrättskommittén, angående 

artikel 23 i FN:s barnkonvention, att ”Det centrala budskapet i denna punkt är att barn med 

funktionsnedsättning bör inkluderas i samhället.” (Barnrättskommitténs allmänna kommentar 

nr 9, 2006 s.5). 

 

Då Sveriges regering avser att följa Salamancadeklarationen och barnrättskonventionen råd 

om hur skolan ska anpassas för alla elever, är det intressant att se vad deklarationen och 

konventionen skriver, men också intressant att se vilka ord som har använts i översättningarna 

av dokumenten. Det är intressant utifrån tanken att de ord som valt i översättningen, som 

visserligen bytts ut med tiden, kan ha betydelse för hur skolans specialpedagoger och 

speciallärare tolkar begreppsinnehåll. Det finns en ideologisk övertygelse om vilka begrepp 

som ska/får användas idag och vad de ska betyda, vilket återknyter till del av syftet med 

undersökningen, hur specialpedagogers och speciallärares förstår en inkluderande lärmiljö. 

2.3 Skollagen och Skolverket om elever i behov av särskilt stöd 

I Skollagen (SFS 2010:800) och i dokument från Skolverket (Skolverket, 2014) uttrycks i 

olika paragrafer det stöd som elever ska ges för att få möjlighet att nå kunskapsmål. Extra 

anpassningar ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen medan särskilt stöd och 

särskild undervisningsgrupp bara ska ges när inte stödinsatser inom den ordinarie 

undervisningen inte räcker till (Skollagen 8 § 3 kap). Först ska en utredning och ett 

åtgärdsprogram göras för att säkerställa att alla stödinsatser som går att göra inom ordinarie 
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undervisning är gjorda. I viss utsträckning kan elever även få enskild undervisning när sådan 

bedöms vara nödvändig (Skollagen, SFS 2010:800).  

 

Skollagen har ett antal paragrafer gällande anpassningar och särskilt stöd som utgår 20190701 

och ersätts med nya formuleringar samma datum. I 8 § under rubriken ”Hur särskilt stöd får 

ges” finns en ändring samma datum som ovanstående paragraf. ”8 § /Träder i kraft I:2019-07-

01/ Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. Lag (2018:1098).” 

(Skollagen, SFS 2010:800). I skollagen nämns inte just begreppet inkludering, men lagen 

understryker i den nya formuleringen att det särskilda stödet ska ges i elevens elevgrupp.  

vilket kan tolkas som att det avses att eleven ska ges ett stöd som innebär att undervisningen  

är inkluderande. Skolverkets formulering ger ett tolkningsutrymme för skolorna. Då ordet 

inkludering inte nämns kan en tolkning vara att eleven ska vara inkluderad, i enlighet med den 

innebörd som Skolverket (2018) lägger i begreppet (se inledningen).  Men en annan tolkning 

kan vara att en elev i särskilda behov ska vara integrerad
2
 i en elevgrupp. Det innebär i sådant 

fall att verksamheten inte har anpassats för eleven och att eleven inte är inkluderad i skolans 

lärmiljö. 

 

Innan särskilt stöd ges skall ett åtgärdsprogram skrivas. Skolverket beskriver i en rapport att 

det inte längre skrivs så många åtgärdsprogram som det gjordes före 2013. En anledning är en 

lagändring som infördes 2014 som kort innebär att skolorna kan införa extra anpassningar 

utan att detta beslutas i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2016). Skollagens paragrafer 

uppdateras med jämna mellanrum och i 9§ åtgärdsprogram som upphör att gälla samma 

datum som en ny 9§ träder i kraft är både den gamla och den nya paragrafen formulerad exakt 

likadant (Skollagen, SFS 2010:800). En tolkning av skollagens paragrafer är att skolan arbetar 

vidare som förut med åtgärdsprogram och att extra anpassningar fortsatt görs vid behov och 

inte efter att åtgärdsprogram skrivs. Att extra anpassningar kan göras direkt utan att lärarna 

behöver skriva åtgärdsprogram kan vara positivt då de extra anpassningarna bör kunna leda 

till en inkluderande undervisning där dessa anpassningar kan införas fortare än om 

åtgärdsprogram måste skrivas innan.  

                                                           
2
 Här används begreppet integrerad utifrån den innebörd som Skolverket (2018) gett begreppet. Begreppet 

används av författaren till undersökningen för att beskriva en alternativ tolkning av begreppet inkluderande. 
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2.4 Inkluderande lärmiljö  

Följande formulering om lärmiljö kan man läsa på Specialpedagogiska skolmyndighetens 

webbsida: ”Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person 

befinner sig i under exempelvis en skoldag. Lärande sker i interaktion, det vill säga i samspel 

med andra och för att alla ska vara delaktiga så krävs en god lärmiljö. Vilken värdegrund och 

vilka attityder vi möter i vår omgivning är avgörande.” (SPSM, 2017), Specialpedagogiska 

skolmyndighetens beskrivning av lärmiljö är också en beskrivning av inkluderande 

undervisning och därför är lärmiljö en viktig del av den här undersökningen. I vilken lärmiljö 

en elev i behov av särskilt stöd befinner sig under en skoldag kan variera, i klass, liten grupp 

eller särskild undervisningsgrupp, den kan också få enskild undervisning, elevens behov ska 

avgöra dess placering under skoltiden. (Skollagen, SFS 2010:800). I en studie gjord av 

skolverket 2016 beskriver de att skolor ofta har en god tanke och önskan om att ha en 

inkluderande och tillgänglig lärmiljö, men att ekonomi och brist på rätt personal medför att 

skolorna inte i önskad omfattning har en tillgänglig skolmiljö (Skolverket, 2016). Nilholm 

och Göransson (2013) skriver att skolans strävan efter att göra lärmiljön tillgänglig kan 

resultera i att skolor undviker lösningar som enskild undervisning och särskild 

undervisningsgrupp. 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer en kort beskrivning av sökvägar och material, därefter presenteras 

de använda internationella artiklarna om forskning omkring inkludering och lärmiljö för 

elever i behov av särskilt stöd. 

 

Då undersökningen har som syfte att undersöka förståelsen av inkludering som begrepp och 

hur en inkluderande lärmiljö kan förstås, samt vad en sådan miljö upplevs kunna ge för 

resultat, har flera sökord använts för att hitta internationella artiklar om pedagogisk forskning. 

De initiala sökorden var specialpedagogik, inkludering, lärmiljö samt integrering. Då 

sökorden, exkludering och segregering, gav utslag på artiklar som inte i första hand hade 

fokus på skolan, valdes de tidigare nämnda begreppen att användas i större utsträckning i 

sökningar på artiklar. Engelska sökord som använts är inclusive classroom och inclusive 

school. Artiklarna har sökts via Örebro Universitetsbiblioteket och databaserna Eric, Libris 

och DIVA.  
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De resultat som återkommit, oavsett svenska eller engelska sökord, är artiklar skrivna av 

framförallt Claes Nilholm. Han har både skrivit egna artiklar och varit medskribent i ett flertal 

artiklar om inkludering och dess användning både som begrepp och i lärmiljö. I den här 

undersökningen används en artikel från 2007 som Nilholm skrivit själv, Nilholm har också 

skrivit artiklar tillsammans med Barbro Alm (2010), Gunilla Lindqvist (2011) samt med 

Kerstin Göransson, och Kristina Karlsson (2011) och med Lena Almqvist och Gunilla 

Lindqvist (2013) och med Göransson (2017). I artiklarna har det bland annat undersökts hur 

forskningen använder sig av begreppet inkludering, samt har det gjorts vissa fallstudier. Julie 

Allan och Elisabeth Persson (2016) har skrivit en artikel där de har undersökt hur en 

inkluderande lärmiljö påverkat elever och skolresultat i Essunga kommun. Även James Mc 

Leskey & Nancy. L. Waldron (2007) har skrivit om inkluderande undervisning och Peder 

Haug (2014). Samtliga presenterade artiklar är publicerade internationellt och skrivna på 

engelska.  

3.1 Inkluderande arbetssätt i Essunga kommun 

I Essunga kommuns grundskolor har det bedrivits ett framgångsrikt förändringsarbete som 

medfört att eleverna presterat bättre och fått ett annat perspektiv på lärande (Allan & Persson, 

2016). I en artikel som är baserad på en uppföljningsstudie av Essungas förändringsarbete där 

10 elever har följts under deras år på gymnasiet, beskriver Allan & Persson förändringsarbetet 

som gjordes i Essunga och dess påverkan. Vid intervjuer med de 10 utvalda eleverna har 

dessa fått beskriva hur de upplevt att undervisningen påverkat dem och deras lärande (Allan 

& Persson, 2016).  

 

I artikel beskriver Allan & Persson hur det i Essunga kommun jobbats inkluderande med att få 

elever att samarbeta med varandra oavsett behov av stöd. Författarna lyfter hur den personal 

som deltagit i förändringsarbetet anger just iden med den inkluderande lärmiljön som den 

största faktorn som hela arbetets framgång vilat på. En del i den inkluderande miljön, 

beskriver de vidare, har varit att lärarna utgått från att alla elever kan lyckas och att eleverna 

kan och bör hjälpa varandra, vilket enligt författarna gett ett slående resultat (Allan & 

Persson, 2016). Allan & Persson (2016) instämmer med lärarna och menar att det mångfald 

som fanns i Essungas klassrum, med både elever i behov av särskilt stöd och elever med olika 

bakgrund, bör ha bidragit till framgången.  
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Nilholm & Alm (2010) beskriver hur en del forskare anser att inkludering är när eleven 

känner samhörighet med klassen, och därmed känner sig accepterade. Allan & Persson lyfter i 

sin artikel fram att elever i behov av särskilt stöd i Essunga ibland undervisades enskilt eller i 

liten grupp, men utgick från sin klass och det beskrivs att de kände samhörighet med resten av 

klassen. Däremot beskriver Allan & Persson att de inte hade lika starka band med resten av 

eleverna i klassen som de som var tillsammans hela skoldagarna. Nilholm & Alm (2010) 

skriver att den internationella forskningen visar på att elever i behov av särskilt stöd ofta 

känner sig utanför och inte alls har en känsla av tillhörighet, utan istället ofta känner sig 

socialt utanför grupperna (Nilholm & Alm, 2010). Genom att arbeta inkluderande i Essunga 

och låta eleverna undervisas tillsammans verkade övriga elever sluta tänka på elever i behov 

av särskilt stöd som ett problem och det blev där normalt att man var olika. Eleverna drog sig 

inte undan, utan hjälpte och stöttade varandra, vilket gjorde eleverna tryggare både med andra 

elever och med lärarna enligt Allan & Persson (2016).  

 

Författarna beskriver ett lyckat förändringsarbete i Essunga där alla elever, oavsett stödbehov, 

finns med i klassrummen och där elever som stöttar och hjälper varandra växer i kunskap och 

trygghet. Men författarna beskriver också i artikeln hur forskare visar på att jakten på höga 

betyg gör att många skolor blir mer och mer exkluderande i sin undervisning. Allan & 

Persson (2016) avslutar sin artikel med att konstatera att Essunga kan ha lyckats med mer än 

vad som kan ses just nu genom att införa en mer inkluderande undervisning.  

3.2 Integrering och/eller inkludering 

Göransson mfl. (2011) menar att eftersom inkludering som begrepp inte finns med i skolans 

styrdokument så har skolor ett stort tolkningsutrymme i hur de gör och hur de tolkar 

inkludering. I styrdokumenten står det att ”Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör” (Skollagen, SFS 2010:800). Det innebär att som Göransson mfl. 

konstaterat så kan en tolkning av en inkluderande lärmiljö vara den fysiska placeringen av en 

elev i behov av särskilt stöd.  

 

En studie gjord av Mc Leskey & Waldron (2007) visar att när elever i behov av särskilt stöd 

är med i klassrummen, så undervisas de oftast inte på samma villkor eller på samma sätt som 

övriga elever. De beskriver hur elever i behov av särskilt stöd ges andra uppgifter än övriga 

elever och hur den eventuella assistent som finns med för att stötta eleven i många fall blir 
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huvudansvarig för undervisningen och för att ta fram material och hålla eleven sysselsatt (Mc 

Leskey & Waldron, 2007). Även Göransson mfl. (2011) skriver att när elever i behov av 

särskilt stöd är med i klassrummen och har med sig en stödperson, så innebär inte det 

nödvändigtvis att undervisningen inkluderar eleven i klassen (Göransson mfl. 2011). Iden 

med att lyfta in elever i behov av särskilt stöd i klassrummen och kalla det inkludering blir ett 

grundläggande problem när eleverna går i klassen utan att anpassningar görs (Mc Leskey & 

Waldron, 2007). Nilholm & Alm (2010)  och Mc Leskey & Waldron (2007) skriver att det 

behöver finnas kriterier och strategier för vad som ska uppfattas som en inkluderande 

lärmiljö. Inkludering som begrepp, skriver Nilholm & Alm (2007), vidare ska inte bara handla 

om att elever i behov av särskilt stöd flyttas in i ett klassrum. 

 

         These assumptions reflect a fundamental problem with many inclusion programs: special  

         education is simply moved into general education classrooms without questioning what  

         students with disabilities are taught, how they are taught, and by whom they are taught.  

         These assumptions must be questioned and rejected if successful inclusion programs are to  

         be developed and implemented (Mc Leskey & Waldron, 2007, s.166). 

 

Mc Leskey & Waldron (2007), menar att en inkluderande undervisning börjar med man ser på 

vad som ska läras ut och hur det ska läras ut. Klassrummen behöver också ha en tillgänglig 

miljö för att passa så många som möjligt. Inkludering skriver de vidare är när mångfald i 

klassrummen är normalläge, där elever i behov får det stöd de behöver, samtidigt som de 

undervisas och följer sina klasskamrater dagliga aktiviteter så långt det är möjligt. Det ger, 

menar de, en god grund för att elever i behov av särskilt stöd blir delaktiga i verksamheten 

(Mc Leskey & Waldron, 2007). 

3.3 Kritik av definitioner på begreppen inkludering och integrering 

Nilholm & Alm (2010) lyfter viss kritik mot att som de skriver flera internationellal studier 

inom forskning använder sig av, som de menar, begreppet inkludering. Mycket av den 

forskning som gjorts skriver de handlar mer om undersökningar av integrerande 

verksamheter, där eleven ska anpassa sig till vanlig undervisning än forskning av en 

inkluderande lärmiljö där elevens miljö ska anpassas sig till eleven (Nilholm & Alm, 2010). 

Hur de olika begreppen tolkas och används är något som återkommer i fler artiklar där 

Nilholm är medskribent.  

 

I en artikel skriven sju år senare av Nilholm & Göransson (2017) har de gemensamt fortsatt 

undersöka hur forskare förhåller sig till inkludering som begrepp. De beskriver exempelvis 
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hur nordamerikansk och europeisk forskning använder sig av inkluderingsbegreppet i 

internationella artiklar. Nilholm & Göransson (2017) konstaterar ganska snabbt att begreppet 

inkludering ges olika innebörd till och med i samma artikel skrivna av samma forskare, vilket 

de har funnit är problematiskt och de frågar sig varför inkludering som begrepps används på 

ett vagt sätt i undersökningar gjorda av dessa forskare. Samtidigt menar de att hur inkludering 

som begrepp ges mening kan vara beroende på, bland annat, olika forskningstraditioner 

(Nilholm & Göransson 2017).  

3.4 Forskning om inkluderande lärmiljö 

Den inkluderande undervisningen är ett fenomen som diskuterats intensivt inom forskningen, 

både i dess genomförande och som idé. Forskare har ändå till stor del kommit överens om två 

saker gällande inkludering skriver Göransson & Nilholm (2014), det första är att inkludering 

inte bara handlar om fysisk placering. Det andra skriver de är att forskarna menar att 

inkludering är ett svårdefinierat begrepp och har givits en mängd olika tolkningar (Göransson 

& Nilholm, 2014). Peder Haug (2014) skriver att det inte är någon överraskning att begreppet 

tolkas olika, han menar att olikheterna är självklara när man gör undersökningar på olika 

nationer, där kunskaper om lärande har växt fram på olika sätt.  

 

Enligt en undersökning som Göransson & Nilholm (2014) presenterar, har de funnit fyra 

stycken huvudkategorier för hur inkludering kan definieras i forskning. Den första 

definitionen är den definition som de båda i tidigare artiklar kritiserat. Att ge elever i behov av 

särskilt stöd en fysisk placering i klassrummen. Något som även Mc Leskey & Waldron 

(2007) menar inte är inkludering. Göransson & Nilholm (2014) skriver vidare att den andra 

definitionen av inkludering är när akademiskt och socialt stöd finns med i undervisningen för 

elever i behov av särskilt stöd. I den tredje definitionen ges akademiskt och socialt stöd till 

alla elever. Den fjärde och sista definitionen innehåller klassrumsplacering, akademiskt och 

socialt stöd, men där har man också skapat en egen form av samhälle/social struktur i 

klassrummet. De poängterar i sammanhanget att de själva definierar inkludering om både 

akademiska och sociala effekter är inräknade som en del av undervisningen (Göransson & 

Nilholm, 2014).   

 

Det menar att det saknas forskning på fallstudier om hur man ska bygga upp inkludering och 

vilka effekter inkludering kan komma att ge, vilket kan innebär att teorin om det inkluderande 
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klassrummet blir vad de kallar ”art of impossible” (Göransson & Nilholm, 2014, s. 276). De 

frågar sig också vem som ska definiera vilket sort inkluderingsmål som skolor ska ha 

(Göransson & Nilholm, 2014). Haug (2014) vänder sig mot att den avsaknad av forskning och 

empiri som Göransson & Nilholm (2014) beskriver. Haug menar att inkludering är 

normgivande och att olika nationer har olika normer. Han skriver också att visserligen så har 

inte Göransson och Nilholm inte funnit mycket forskning om effekterna av inkludering, men 

att det inte borde vara anledning till oro. Haug menar att det finns mycket forskning om just 

inkludering och att det går att göra god forskning av inkludering utan att använda sig av 

fallstudier (Haug, 2014). 

3.5 Metoder och teorier i tidigare forskning 

Nilholm & Alm (2010) skriver att den stora delen av forskningen om inkludering och lärmiljö 

hittills bedrivits ur ett sociokulturellt perspektiv, där lärarnas metoder och strategier i 

lärmiljön, samt hur elever upplever sin lärmiljö varit i fokus (Nilholm & Alm, 2010). I den 

undersökning som Allan & Persson gjort i Essunga har de utgått från socialt kapital som teori 

(Allan & Persson 2016). De metoder som de flesta undersökningarna verkar utgå ifrån är 

fallbeskrivningar där flera klassrumsmiljöer och skolor undersökts (Nilholm & Alm, 2010). 

Nilholm återkommer dock till att det i undersökningarna som görs inte utgås från samma 

tolkning av begreppet inkludering, vilket gör att undersökningarna kan kännas förvirrande för 

den som läser dem (Nilholm & Göransson 2017). Det kan således vara svårt att tolka den 

internationella forskningen om inkluderande lärmiljö. Utifrån det som Nilholm och Alm 

(2017) skriver kan en tolkning vara att de inte menar att de metoder och teorierna som använts 

är svårtolkade utan hur det/de begrepp som utgåtts ifrån tolkats av de som genomför 

undersökningarna. 

3.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som presenterats här har belyst lärmiljö och begreppstolkning 

internationellt, men kan ändå anses vara applicerbart på hur man i Sverige på olika sätt tolkat 

begreppet inkluderande lärmiljö, eftersom flera av artiklarna är skrivna av framstående 

svenska forskare. Nilholm & Göransson (2017), konstaterar att det behövs en gemensam syn 

på hur man tolkar begreppens innehåll ”Agreement within a research concerning how basic 

concepts are to be understood is of course, desirable” (Nilholm & Göransson, 2017, s.447). 

Det har inte gått att hitta så mycket forskning om de effekter som inkluderande lärmiljö kan 
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ge i längden, vilket poängterats av Göransson & Nilholm (2014). Då det inte finns så mycket 

forskning om effekten av en inkluderande lärmiljö kan följande undersökning bidra med ett 

perspektiv på specialpedagogers och speciallärares tankar och förståelse av inkluderande 

lärmiljö och dess eventuella effekter.  

 

4. Teoretiska perspektiv 

Under den här rubriken kommer de teoretiska perspektiv som ligger till grund för analysen 

och tolkningen av resultatet i undersökningen att beskrivas. Undersökningen tar ansats i 

hermeneutiskt perspektiv i den meningen att hermeneutik som arbetsmodell har använts i analys 

och tolkning av materialet från intervjuerna. I de resultat som framkommit i sagda interjuver 

har även tre specialpedagogiska perspektiv sökts, kategorisk perspektiv, rationellt perspektiv 

och dilemma perspektiv.  

4.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Hermeneutik som arbetsmodell och som teoretiskt perspektiv beskrivs lite olika av olika 

forskare. Kvale och Brinkman (2014) beskriver det som en cirkel, där den undersökande hela 

tiden flyttar sig fram och tillbaks i cirkeln, för att på så sätt tolka både de enskilda delarna i 

sin empiri och dess helhet. De kallar det för den hermeneutiska cirkeln. De skriver vidare att 

den här cirkeln inom hermeneutiken anses vara av godo, och att det inte anses vara ett 

problem att tolkningar går runt i cirkel. Att tolkningarna går runt i cirkel innebär att 

förståelsen för den aktuella undersökningen fördjupas (Kvale och Brinkman, 2014). Ingrid 

Westlund (2019) menar det visserligen inte finns någon generell arbetsmodell eller 

tolkningsmodell inom den hermeneutiska forskningen, men den finns en form av process. 

Processen beskriver Westlund (2019) kan liknas vid en spiral där den undersökande letar efter 

nya delar samtidigt som den försöker tolka sin empiri på ett djupare plan. Utifrån det som 

Kvale och Brinkman (2014) samt Westlund (2019) beskriver är ett hermeneutiks synsätt ett 

grävande och resonerade i empirin, för att hitta en djupare förståelse för den empiri som en 

undersökning består av.  

 

En viktig aspekt av hermeneutiken är också att alltid vara medveten om att författaren och 

forskaren är en del av det arbete man gör, något Per-Johan Ödman (1994) beskriver enligt 

följande ”Hermeneutiken erkänner att vi alltid ser aspekter, att vi aldrig kan ställa oss utanför 
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oss själva när vi studerar verkligheten. Vi kan och bör läsa mycket, ta del av andras arbete och 

erfarenhet, samla in material, iakttagelser och data. Men vi kommer för den skull inte i en 

position utanför våra liv, föreställningar och bemödanden. Hur vi tolkar och förstår betingas 

alltid av att vi är historiska varelser” (Ödman 1994, s.15). Även Westlund (2019) skriver att 

hermeneutiken inte har någon generell arbetsmodell, men beskriver en del förhållningssätt 

som kan vara av nytta för den som gör en hermeneutisk undersökning, bland annat skriver 

hon att det inom hermeneutiken är viktigt att vara medveten om sin förförståelse för det ämne 

som undersöks. Forskaren är en del av undersökningen och bör vara medveten om det 

(Ödman, 1994). När den medvetenheten finns, ökar möjligheten att ha mer distans till det 

empiriska material som undersökts. Gällande interjuver så ger hon rådet att inte som utfrågare 

”bombardera” (Westlund. s.81) den intervjuade med frågor. Ett mindre antal frågor där svaren 

tillåts att utvecklas kan påvisa ett engagemang hos den intervjuade, som i sin tur kan vara av 

intresse för den undersökning som görs.  

 

Då undersökningen har tagit ansats i ett hermeneutiskt perspektiv har ett mindre antal frågor 

fått utgöra huvudfrågor, enligt Westlunds (2019) förslag. I analysen av empirin har det också 

funnits både en medvetenhet om den förförståelse som finns hos undersökaren och att en 

öppenhet för det empiriska materialet är av vikt för att en djupare förståelse detta. 

4.2 Specialpedagogiska perspektiv 

I specialpedagogisk forskning används ett flertal olika perspektiv för att fastställa problem 

eller för att förklara problematiska situationer. Nilholm och Eva Björck-Åkesson 

(Vetenskapsrådet, 2007) beskriver exempelvis hur Ann Ahlberg menar att; 

 
 teoribildningen inom det specialpedagogiska området handlar om lån från andra  

 vetenskaper och hon har svårt att identifiera specifika, specialpedagogiska teorier.  

 Flera har försökt att reducera mängden teorier inom det specialpedagogiska området  

 till några mer grundläggande perspektiv (Nilholm och Björk-Åkesson, 2007:5, s.11). 

 

De vanligaste teoretiska perspektiven i Sverige, inom specialpedagogisk forskning, är de 

perspektiv som oftast kallas för det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet.   

De båda perspektiven utgår visserligen från funktionalismen, men då de är motsägelsefulla 

har det lagts stor vikt vid den skillnaden i svensk forskning. De två perspektiven kallas ibland 

för andra namn än de ovanstående, exempelvis kallas det kategoriska perspektivet ibland för 

individperspektiv (Ahlberg, 2013) eller för kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2007) i 

undersökningen kommer det att fortsatt kallas för det kategoriska perspektivet. Det 
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relationella perspektivet kallas av Nilholm för det kritiska perspektivet (Ahlberg, 2013), i den 

här undersökningen kommer det fortsatt att kallas för det relationella perspektivet. 

          4.2.1 Kategoriskt perspektiv 

Det kategoriska perspektivet är, enlig Nilholm (2007), ett perspektiv där man försöker 

kompensera individens problem. Problem som kan uppstå runt en person eller grupp söks hos 

individen istället för den miljö individen eller gruppen vistas i (Nilholm, 2007).  Nilholm 

beskriver vidare att man i det kategoriska perspektivet, för att kunna åtgärda de problem som 

finns identifieras olika problemområden och olika förklaringar till problemen, i avsikt att 

generalisera problemgrupper. Han beskriver även hur det utarbetats olika system/manualer för 

att kunna identifiera olika sorters problem. De manualer Nilholm nämner är bland andra, 

diagnostic and statical manual of mental disorders, förkortad DSM och International 

classification of impairments, diseases and handicaps, WHO
3
, 1980, förkortad ICIDH eller 

ICF (2007). De problemområden dessa två manualer letar efter är ”barn i problematiska 

lärandesituationer (tex. I psykosociala svårigheter, i lässvårigheter, i generella svårigheter 

med lärande)” eller ” barn med utvecklingstörning (och ytterligare funktionshinder)” 

(Nilholm, 2007, s.26).  

          4.2.2 Relationellt perspektiv 

Inlärningsproblem kan också sökas i elevens omgivning, något som det relationella 

perspektivet lyfter fram. Här är det relationen, samspelet mellan eleven, lärarna, omgivningen 

och den miljö eleven vistas i som är avgörande för om det uppstår problem eller inte (Ahlberg 

2013). Även Nilholm beskriver hur man söker problemens uppkomst i elevens lärmiljö och 

inte lägger problemet på eleven (Nilholm 2007). Nilholm beskriver även hur det går att se på 

specialpedagogik i det relationella perspektivet som något konstruerat och därigenom en orsak 

till elevers misslyckande. Han nämner i sammanhanget att Clark, Dyson och Millward gjort 

en analys som visar att den specialpedagogiska verksamheten kan ”marginalisera och peka ut 

barn” (Nilholm, 2007, s.37). Ahlberg (2013) menar att det relationella perspektivet ser på 

”elever i behov av särskilt stöd på flera olika nivåer och på relationerna mellan nivåerna” 

(Ahlberg, 2013, s.50). 

 

 

                                                           
3
 WHO är en förkortning på World Health Organisation 
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          4.2.3 Dilemmaperspektiv och dess anknytning till sociokulturellt 

perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver hur det finns kritik inom det relationella perspektivet till bland 

annat de diagnosverktyg som används i det kategoriska perspektivet och hur användbara dessa 

egentligen är (Nilholm 2007). Det finns kritik även mot de relationella perspektivet vilket 

framkommer i den analys som gjorts av Clark, Dyson och Millward (1998), (Nilholm 2007), 

(Ahlberg 2013). Nilholm kallar det som dessa forskare kommit fram till för 

dilemmaperspektiv. Han beskriver hur forskarna ifråga menar att ett mycket centralt dilemma 

är att elever är olika, har olika förutsättningar, har olika talanger, men ändå ska alla ges en 

liknande utbildning. Här skriver han att ”Specialpedagogiken har bidragit till att 

homogenisera grupper och därigenom utgjort ett sätt att hantera dilemmat” (Nilholm, 2007, 

s.62). Nilholm skriver vidare att ett alternativ till att kalla det här för dilemma perspektiv är att 

kalla det sociokulturellt, eftersom forskarna vill undersöka sociokulturella förhållanden 

(Nilholm 2007). Roger Säljö (2000) beskriver hur det i det sociokulturella perspektivet utgås 

från att lärande och kunskap är sociala företeelser. Säljö menar att det oftast forskats runt 

individer, men han skriver även att det är lika viktigt att forska runt det kollektiv som dessa 

individer befinner sig i. Samspelet mellan individen och den/de grupper den tillhör, menar 

Säljö, är viktiga i det sociokulturella perspektivet. I det sociala samspelet så påverkar 

individen gruppen, men också gruppen blir påverkad, av de individer som ingår i den. För att 

förstå individen måste vi därför också förstå gruppen som individen ingår i, och tvärtom för 

att förstå gruppen måste vi se de individer som ingår i gruppen. Kommunikation är en viktig 

del av samspelet mellan individ och grupp (Säljö, 2000).  

4.3 Sammanfattning av specialpedagogiska perspektiv 

I det kategoriska perspektivet finns ett synsätt att de problem som uppstår kommer från 

individen, det är eleven som på grund av olika orsaker behöver specialpedagogiskt stöd. I det 

här perspektivet menas det att man, genom att kategorisera problem, kan identifiera och 

kompensera för olika svårigheter. Medan man i det relationella perspektivet ser till relationen 

mellan individen, dess omgivning och miljö (Nilholm, 2007). I det dilemmaperspektiv som 

Nilholm presenterar och som han menar kan kallas sociokulturellt ingår delar från både 

kategorisk och relationellt perspektiv, dilemma perspektivet utgår från ett inkluderande 

perspektiv, där individ och kollektiv har ett samspel. I undersökningen är det intressant att se 
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vilket eller vilka av dessa perspektiv informanterna har, då det går att koppla perspektiven till 

hur de förstår och tolkar inkluderande lärmiljö och hur de beskriver den lärmiljö de arbetar i. 

5 Metod 

Under den här rubriken kommer undersökningens metod, hur urvalet gått till samt 

insamlandet av empiri och dess bearbetning att redovisas. Även etiska aspekter samt studiens 

tillförlitlighet kommer att presenteras.  

5.1 Metodansats 

För att samla information till en undersökning finns flera olika tillvägagångssätt. 

Enkätundersökningar, fokusgrupper och enskilda intervjuer var de sätt som kunde bli aktuella 

i den här typen av undersökning. En viss avgränsning behövde göras med tanke på 

undersökningens omfång och tid vilket innebar att en kvantitativ enkätundersökning valdes 

bort, då de ger lite eller inget utrymme till följdfrågor och svarsfrekvensen i värsta fall kan 

vara låg. Även fokusgrupper valdes bort på grund av tidsaspekten. Visserligen missas i 

undersökningen den dynamik som ofta uppstår i fokusgrupper, samt den observation av hur 

frågorna diskuteras (Kvale & Brinkman, 2009). Samtidigt är det svårt att utifrån tidsaspekten 

hinna samla informanter till gruppsamtal, inte heller kan man garantera en anonymitet när 

man träffas i grupp. Undersökning har därför en kvalitativ metodansats där empirin är baserad 

på intervjuer. Att valet föll på enskilda intervjuer var dels att förfrågningar kunde skickas ut 

fortlöpande, tackade någon nej eller inte svarade, kunde en ny förfrågan skickas till någon 

annan inom de valda professionerna inom en rimlig tid. Dels att det i samband med 

intervjuerna gick att direkt ställa följdfrågor utifrån de svars som gavs.  

 

Undersökningen har inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt, men kan inte sägas ha ett 

fullständigt hermeneutisk anslag, då undersökningens tidsram varit begränsad. Inspirationen 

ligger i att försöka fördjupa sig i intervjuerna och den empirin som funnits tillgänglig på ett i 

möjligaste mån hermeneutisk synsätt. Det tyvärr inte inom tidsramen funnits möjlighet att 

efter en längre tid återkomma till informanterna för att återkoppla och ställa fler frågor och på 

ett sådant sätt, ytterligare fördjupa empirin. I undersökningen har dock empirin analyserats ett 

flertal gånger samt har det sökts nyckelord utöver de begrepp som ingår i 

syftesformuleringen. Nyckelord som har hittats efter att återkommande lyssna och läsa 

igenom empirin har sedan legat till grund för undersökningens empiri.  
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5.2 Urval 

De informanter som deltagit i undersökningen är av Martyn Denscombe (2018) ett så kallat 

explorativt urval där informanterna har sökts beroende på vilken profession de har. Valet av 

informanter har varit ett medvetet val då undersökningen har ett litet underlag. De 

professioner som intervjuats har utifrån sina arbetsområden ansetts vara relevanta för 

undersökningen och de frågor som ställts har haft som syfte att täckta in undersökningens 

problemformulering. 

 

Då syftet har varit att undersöka hur inkludering och integrering kan förstås av skolans 

personal, för framförallt elever i behov av särskilt stöd, har specialpedagoger och speciallärare 

tillfrågats om de vill medverka. De båda professionerna har valts utifrån att just dessa 

professioner kan ha mest information att bidra med till undersökningen. Exempelvis har 

specialpedagoger i uppdrag att ha en samlad bild av eleverna, medan speciallärarna ofta har 

en mer nära kontakt med eleverna i och med att de undervisar dessa. Att ha en samlad bild av 

elever som man inte har en nära kontakt med, är svårt utan EHT
4
 och dess insatser. Förutom 

specialpedagogen och specialläraren kan även kurator, skolsköterska och studievägledare ingå 

i EHT. Till EHT-möten kommer också klass och ämneslärare för att tillföra information. 

Specialläraren och specialpedagogen har då, tack vare EHT, alla dessa kompetenser med sig i 

möten med eleverna. Med sina erfarenheter i hur de olika begreppen kan förstås och den 

förståelse de har för den samhällstrend som finns i användandet av begreppen har därför 

speciallärare och specialpedagoger bedömts vara av nytta för undersökningen.  

 

Grundskolan är en obligatorisk skolform med skolplikt, och efter den obligatoriska skolan kan 

ungdomarna välja om de fortsätter att utbilda sig, och till vad de vill utbilda sig till, de kan 

också avstå från fortsatt utbildning och rent teoretiskt redan som 16-åringar gå ut i arbetslivet. 

Gymnasieskolan är däremot en frivillig skolform och efter sin tid på gymnasiet går eleverna 

ut i en vuxenvärld med arbete eller universitetsstudier. Då elever inte alltid läser på gymnasiet 

var det av intresse för undersökningen att intervjua båda professionerna på grundskolenivå 

och på gymnasienivå. Professionerna på grundskolan är de som först möter elever i behov av 

särskilt stöd och inleder ett arbete för en inkluderande lärmiljö, medan personalen i 

gymnasieskolan kan ha en mer samlad bild av både lärmiljön och vart eleverna tar vägen efter 

sin tid där. Att intervjua professioner från både grund och gymnasieskola ger därför en något 

                                                           
4
 Elevhälsoteam 
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bredare bild, utifrån syfte och frågeställningen i undersökningen. Både specialpedagoger och 

speciallärare har intervjuats, då dessa professioner tillsammans har ett stort ansvar över den 

specialpedagogiska verksamheten och detta innebär att de bör ha insikt i de behov och 

förhållande till inkludering som elever, ungdomar och i ett senare skede vuxna i behov av 

särskilt stöd har. 

5.3 Genomförande 

Innan förfrågningar skickades ut och intervjuerna kunde påbörjas, genomfördes en pilotstudie. 

Syftet med studien var att träna på att göra goda interjuver samt att analysera hur svarbara de 

planerade frågorna var. I pilotstudien intervjuades först tre speciallärare var för sig, därefter 

träffades alla i en liten fokusgrupp för att diskutera intervjun och de frågor som ställts. 

Intervjusituationen diskuterades och jämfördes utifrån de enskilda upplevelserna av att bli 

intervjuad.  Medan intervjufrågorna diskuterades utifrån hur svarbara frågorna visat sig vara. 

Fokusgruppen avslutades med en förfrågan om det fanns någon fråga, utifrån 

undersökningens syftesformulering, som de tre lärarna saknade. Resultatet av pilotstudien 

blev att en fråga formulerades om och en fråga lades till i intervjuguiden. Intervjuguiden finns 

presenterad i bilaga 2. 

 

När pilotstudien var klar skickades missivbrev (se bilaga 1) till specialpedagoger och 

speciallärare. Initialt var tanken att även studievägledare skulle ingå i undersökningen därför 

skickades även missivbrev till ett antal studievägledare. Sammanlagt skickades det ut 14 

förfrågningar till fyra olika kommuner. Av de tillfrågade var det åtta personer som tackade ja 

till att delta i undersökningen. Efter att svaren på missivbreven kommit gjordes intervjuer på 

fem olika skolor i tre olika kommuner.  

 

Samtliga informanter kontaktades via mail. Inledningsvis skickades förfrågningar till tre 

specialpedagoger och tre speciallärare samt tre studievägledare. Svarsfrekvensen varierade, 

flertalet svarade inom loppet av någon dag, medan andra svarade efter en till två veckor. De 

tillfrågade specialpedagogerna och speciallärarna tackade alla ja till att delta i 

undersökningen, medan studievägledarna tackade nej. Då studievägledarna tackat nej 

kontaktades andra personer inom professionen med en förfrågan om att vara informant. Av 

dessa tackade en nej och två svarade inte alls. Dessa två ringdes upp och tillfrågades via 

telefon, men gav då liknande svar att de inte hade tid att delta då de hade stor arbetsbörda 
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under våren. Då undersökningen behövde gå framåt och det framkommit av samtalen med 

studievägledarna varför just deras profession inte kände att de under våren kunde delta i olika 

studier, kontaktades två specialpedagoger via mail och dessa tackade ja till att delta i 

undersökningen. Den profession som genomgående tackade nej till intervjuer var därför 

studievägledare, vilket innebär att studievägledare inte finns representerade i undersökningen. 

Slutligen blev det fem specialpedagoger och tre speciallärare som intervjuades. 

 

Sju av intervjuerna genomfördes på informanternas egna arbetsplatser, i ett enskilt rum. Det 

var i samtliga av dessa fall, en lugn miljö lite avskilt från korridorer med någon form av 

grupprum eller egen kanslikorridor utanför informanternas kontor. I två fall blev intervjun 

avbryten av att någon sökte den person som intervjuades, men överlag var det en lugn miljö. 

Sju av intervjuerna genomfördes på informanternas arbetstid, något som de själva gjort upp 

med sina rektorer. En intervju gjordes efter informantens arbetstid på annan plats än dennes 

arbetsplats.  

 

Då en önskan var att få ett nyanserat bild av informanternas förståelse av integrering och 

inkludering har insamlandet av empirin skett i så kallade semistrukturerade intervjuer. Att 

intervjuerna varit semistrukturerade har inneburit att informanterna haft möjlighet att tillföra 

frågor och föra ett resonemang i intervjun och att möjlighet funnits att ställa följdfrågor 

(Kvale & Brinkman, 2009).  

 

I det inledande samtalet med informanterna, som alla intervjuades enskilt, informerades de 

om syftet med studien. I samtalet beskrevs även hur de som informanter avidentifierades och 

att eventuella namn som nämndes under intervjun även de skulle avidentifieras. Själva 

intervjuerna spelades in med en Ipad, där bildinspelningen vändes bort från informanterna, 

vilket innebar att bara deras röster hörs på inspelningarna. Intervjuerna tog mellan 30 minuter 

upp till en timme, inspelningstiden varierade mellan drygt 20 minuter upp till 45 minuter.  

 

Efter intervjuerna påmindes informanterna om att de kunde kontakta mig via mobilnumret på 

missivbrevet eller via den mailadress de fått sin förfrågan från. Jag frågade även om jag kunde 

få återkomma med mer frågor eller följdfrågor om sådana skulle uppkomma. En följdfråga 

har efter intervjun också ställts till en av informanterna, men då via mail. Inga av 

informanterna har hört av sig med frågor om undersökningen, men en informant hörde efter 
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en tid av sig och ville avbryta sin medverkan i undersökningen, därför har resultatet från den 

intervjun raderats. 

5.4 Bearbetning  

I bearbetningen av empirin, gällande både transkribering och kategorisering, har 

Vetenskapsrådet (2017) och Steinar Kvale och Svend Brinkman (2014) råd varit till nytta. 

Vetenskapsrådet (2017) råd att informanterna kan ges en slumpmässig bokstav har följts. 

Detta för att i så stor utsträckning som möjligt kunna ge informanterna anonymitet och göra 

dem oidentifierbara. I arbetet med transkriberingen har Kvale och Brinkman (2014) skrivit att 

det inte hur saker sägs utan vad som sägs som är av vikt för resultatdelen. Då undersökningen 

har tagit ansats i ett hermeneutiskt perspektiv har ett mindre antal frågor fått utgöra 

huvudfrågor, enligt Westlunds (2019) förslag. I analysen av empirin har det också funnits 

både en medvetenhet om den förförståelse som finns hos undersökaren och att en öppenhet 

för det empiriska materialet är av vikt för att få en djupare förståelse denna. Empirin har efter 

transkribering kategoriserats i teman med ett antal underkategorier, vars mönster framkommit 

i analysen av empirin (Kvale & Brinkman, 2014). 

          5.4.1 Transkribering  

De intervjuer som genomförts har till största delen, men inte i helhet, transkriberats. Innan 

intervjuerna startade så hölls ett samtal som hade till syfte att informera om undersökningen 

och de etiska aspekterna, samt förklara hur intervjun skulle gå till. Ännu ett syfte var att göra 

informanterna mer bekväma med situationen och då det i det i den här inledande delen av 

intervjuerna inte framkommit något som ingår i undersökningsområdet har den delen inte 

transkriberats.  Vissa kortare delar i intervjuerna kan också anses ligga utanför 

undersökningens område och har då inte heller transkriberats. De delar som har utelämnats i 

transkriberingen är delar där informanterna har haft kommentarer av personlig art, samt 

kommentarer som lyfter pedagogiska insatser som inte har anknytning till inkludering och 

integrering. I transkriberingen har inte dialektala ord skrivits ut, inte heller namn eller andra 

ord av personlig art tagits med. Punkter och kommateringar har satts ut för läsvänlighetens 

skull. Det innebär att transkriberingen till viss del är justerad i förhållande till det som sägs, 

men det som är av intresse för undersökningen har transkriberats.  
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Transkriberingarna har gjorts allteftersom intervjuerna genomförts. När en transkribering 

påbörjats har en bokstav dragits ur en skål. Skålen har från början innehållit de åtta första 

bokstäverna i alfabetet och den bokstav som dragit har getts till den transkribering som varit 

aktuell att arbeta med.   

 

          5.4.2 Kategorisering  

Efter att intervjuerna transkriberats har empirin analyserats med inspiration från ett 

hermeneutiskt synsätt. Både Kvale och Brinkman (2014) och Westlund (2019) beskriver hur 

man utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kan kategorisera den empiri som ingår i en 

undersökning. Ett förslag de har som är starkt kopplat till ett hermeneutiskt synsätt är att hitta 

nyckelord i den text som utgör empirin. Återkommande ord och meningar kan få utgöra 

kategorier i en resultatredovisning. Då denna undersöknings huvudfrågor har haft stark 

anknytning till dess frågeställningar har frågeställningar fått utgöra ett tema för återgivningen 

i resultatdelen. Det empiriska materialet har flertalet gånger lästs igenom, i genomläsningarna 

har det blivit tydligt att undersökningens frågeställningar är återkommande i sådan frekvens 

att de borde kunna utgöra teman för resultatet. För att finna underkategorier har sedan 

Westlund (2014) och Kvale och Brinkman (2019) beskrivningar över hur man genom 

nyckelord kunnat kategorisera sin empiri använts. Det är återkommande uttryck och ord som 

uppfattats som nyckelord, men också hur informanterna resonerar runt inkludering och 

lärmiljö som fenomen, som legat till grunden för undersökningens underkategorier.  

Kategoriseringen underlättades även av att samtliga informanter hade ett likartat arbetssätt 

och använde ungefär samma begrepp, vilket kan bero på att samtliga informanter var 

specialpedagoger och speciallärare.   

5.5 Etiska aspekter 

Denscombe (2016) lyfter vikten att ha ett etiskt synsätt i såväl insamlandet av data som i 

analysen och när studien presenteras. Även Kvale och Brinkmann (2009) skriver om vikten av 

att låta informanterna vara anonyma och hur det som skulle kunna identifiera informanterna, 

bör uteslutas i presentationen av resultatet från empirin. Vetenskapsrådet (2017) beskriver hur 

koder kan användas istället för namn för att ytterligare förstärka anonymiteten och därför att 

namn ibland kan ge en känsla av vilket kön eller ålder den intervjuade har.  
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Informanterna har via missivbrev/mail fått information att deras deltagande är anonymt. Efter 

att tackat ja till att intervjuas, har de även vid intervjutillfället muntligt fått information om att 

de är anonyma och att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta 

intervjun. De har både i missivbrevet och vid intervjutillfället även informerats om att 

inspelningen och transkriberingen kommer att förstöras efter att undersökningen presenterats 

och godkänts. Informanterna har skriftligt via sitt mailsvar samtyckt till deltagande i 

undersökningen, de har sedan tillfrågats vid intervjutillfället om de ger sitt samtycke till att 

det inspelade materialet används i undersökningen. För att anonymiteten ska förstärkas 

ytterligare och för att informanterna ska känna sig trygga i att deras bidrag är anonymt 

kommer varken skola eller kommun som informanterna arbetar i att skrivas ut i 

transkriberingen. I de transkriberade intervjuerna har även informanterna avidentifierats i den 

meningen att de har getts en slumpmässig bokstav i transkriberingen istället för fiktiva namn.  

 

Hänsyn har också tagits till den relativt nya förordningen The General Data Protection 

Regulation förkortat GDPR. Det är en förordning som trädde i kraft under 2018. Förordningen 

som har till uppgift att skydda den enskilda personens rättigheter och friheter anger bland 

annat hur personuppgifter ska behandlas. På datainspektionens hemsida kan man läsa följande 

”Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk 

person” (Datainspektionen 20190514).  

 

I undersökningen har stor vikt lagts vid att följa universitetets riktlinjer gällande behandling 

av personuppgifter och forskningsetiska principer, att informanterna ska förbli anonyma och 

ej vara identifierbara. Möjligheten finns ändå att någons röst kan bli igenkänd på de 

ljudupptagningar som gjorts, därför har en medvetenhet om förordningen varit av vikt för 

undersökningen. Då en av informanterna hört av sig efter att intervjuerna var gjorda och inte 

längre ville ingå i undersökningen, vilket nämndes under rubriken 5.3, har dennes 

ljudupptagning samt den transkribering som gjordes raderats i enlighet med förordningens 

bestämmelser.  

5.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Två återkommande begrepp i forskning för att hantera empiri är reliabilitet och validitet, båda 

dessa begrepp används i kvantitativ forskning och Birgitta Kullberg (2004) menar att det 

medfört att en diskussion uppstått när begreppen ska omvandlas och använda i kvalitativ 
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forskning. Andreas Frejes och Robert Thornberg (2015) skriver att det enligt en del forskare 

är andra begrepp, som trovärdighet och tillförlitlighet, som är mer användbara i kvalitativ 

forskning, än de tidigare nämnda begreppen. Båda begreppen, trovärdighet och tillförlitlighet, 

har sitt ursprung i reliabilitet och validitet, men då undersökningen är kvalitativ används 

begreppen trovärdighet och tillförlitlighet. 

För att en studie ska anses vara trovärdig och kunna ses som tillförlitlig menar Fejes och 

Thornberg (2015) att resultatet ska vara generaliseringsbart och vara överförbart i den 

meningen att en annan forskare vid ett annat tillfälle ska kunna få ett jämförbart resultat. Då 

kvantitativa undersökningar oftast har en stor datamängd, kan en kritik mot mindre kvalitativa 

undersökningar vara ett de är begränsade i sin empiri. Den här undersökningen är relativt liten 

och begränsad till det av Denscombe (2018) kallat bekvämlighetsunderlag. Begränsningen 

ifråga ligger i att intervjuerna är få till antalet. Urvalet av informanter är dock inte gjort från 

en bekvämlighetsaspekt utan valda utifrån sin profession och vad de kan tillföra 

undersökningen. Då resultatet från undersökningen visat sig vara jämförbart med den 

information som presenterats under rubriken tidigare forskning, kan resultaten tolkas som 

tillförlitliga. 

 

I analysen av empirin är det författaren som analyserar och tolkar empirin och Magdalene 

Thomasen (2007) beskriver hur författarens egna värderingar och erfarenheter kan ha en 

påverkansfaktor på den empiri denne undersöker. Även (Westlund, 2015) menar att resultatet 

grundar sig i författarens förståelse av empirin.  

5.7 Sammanfattning 

En avgränsning i undersökningen har varit antalet intervjuade informanter. Fler informanter 

hade kunnat ge ett större underlag, men för ett mer generaliserande utslag av undersökningen 

hade det krävts betydligt fler informanter än vad tiden tillåtit. Undersökningen är därmed ett 

småskaligt projekt och gör inte anspråk på att kunna tillföra generella insikter som är 

applicerbara på alla specialpedagogers och speciallärares förståelse av integrering och 

inkludering. Studien är ett bidrag till insikter och kunskap om hur begreppet inkludering kan 

förstås, av ett mindre grupp, i förhållande till skola och samhälle. Resultatet är 

generaliserande, i den mån att resultaten borde vara jämförbart vid en liknande 

intervjusituation vid samma förhållanden. 
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6. Resultat 

I följande kapitel kommer undersökningens resultat att redovisas. Undersökningen belyser två 

olika professioners erfarenheter och förståelse av hur inkludering som begrepp kan förstås, 

och deras förståelse av vad en inkluderande lärmiljö kan innebära för elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

Genom att läsa igenom transkriberingar och lyssna flertalet gånger på de interjuver som gjorts 

har sedan empirin delats upp i teman samt i flertalet underkategorier. Resultatet från empirin 

kommer att presenteras utifrån tre övergripande teman. De övergripande teman i studien är 

undersökningens tre frågeställningar. Utifrån dessa teman har det sedan utkristalliserat sig 

flera underkategorier. Underkategorierna speglar huvudfrågan men baseras på, framförallt, de 

likheter som funnits i de svar som getts, men det har också tagits hänsyn till skillnader i 

svaren vid kategoriseringen.  

 

Deltagarna har i transkriberingen getts en slumpmässig bokstav. Bokstäverna A, B, C, D 

representerar specialpedagoger och E, F och H speciallärare.  Intervjuresultatet från informant 

G kommer inte redovisas på grund av tidigare beskrivna anledning. I de intervjuer som 

gjordes uppmanades informanterna att beskriva hur de själva uppfattade begreppen och hur de 

användes. 

 

Flera citat från intervjuerna finns med i resultatdelen för att på så sätt understryka det som 

kommit fram i undersökningens resultat. För att underlätta läsningen av resultatdelen finns en 

transkriberingsnyckel i bilaga 3. I bilaga 2 finns intervjuguiden med de huvudfrågor som 

ställts till informanterna. Intervjuerna har varit semistrukturerade vilket inneburit att en del 

följdfrågor ställts, dessa följdfrågor finns inte redovisade i bilaga 2, då följdfrågorna utgått 

från de enskilda svar som huvudfrågorna gett.  

6.1 Vilken innebörd och mening, integrering och inkludering kan ges 

En del av undersökningens syfte har varit att genom intervjuer, se vilken förståelse och 

innebörd som kan ges till begreppen integrering och inkludering. Hur specialpedagoger och 

speciallärare tolkar begreppen inkludering och integrering. Största fokus har i intervjusvaren 

hamnat på begreppet inkludering, och begreppet integrering belyses därför i relation till 

inkluderingsbegreppet, eftersom det är så informanterna svarat. Informanterna har utifrån sin 
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profession delgett hur de förstått och tolkat de olika begreppens innebörd, de har även utifrån 

den tolkning de själva gjort förklarat hur de i sin verksamhet gett mening åt begreppen. 

          6.1.1 Integrering 

I intervjuerna var det flera av informanterna som inte tydligt formulerade skillnaden mellan 

begreppen integrering och inkludering, utan var mer svävande i sina förklaringar av hur de 

förstod de olika begreppen. Merparten av informanterna, fem stycken, hade ett kategoriskt 

perspektiv på hur integrering kunde förstås. De tolkade begreppet som att eleven var i skolans 

miljö och att eleven deltog i undervisningen på skolans villkor, några anpassningar eller 

stödåtgärder görs inte, utan eleven måste anpassa sig till den skola och den miljö den befinner 

sig i.  

 

          [B] Integrering enligt mitt sätt att se på det, är när en individ inte passar in enligt skolans  

          synsätt och ska förändra sig så att den passar in. Skolan gör inga ändringar i miljö eller  

          upplägg för individens skull. 

 

Just den här informantens bild av vad begreppet innebär speglar den begreppsförklaring som 

Skolverket förtydligat. Ännu ett sätt att förstå integrering var att blanda det relationella 

perspektivet med det kategoriska perspektivet. Där eleven fick en fysisk anpassning i form av 

särskild undervisningsgrupp, men sedan var det upp till eleven att anpassa sig till skolan och 

de ämnen eleven studerade. 

 
          [A] Om man säger att du är integrerad, då finns det ett klassrum på skolan, du finns med i  

          skolan men inte, men du är inte i klassen, men du har en egen grupp, då är man integrerad.  

 

Det sätt som integrering beskrivs i ovanstående citat är den förståelse av integrering som 

informanten har, även om det snarare kan uppfattas som att det är en segregerande 

undervisningsform denna beskriver. Då eleven inte var med övriga elever på skolan utan i 

egen grupp. 

 

Integrering som begrepp och förståelsen av dess innebörd blev till ett dilemma för fem av 

informanterna, som ville sätta integrering i ett relationellt perspektiv. Det  är i  sig ogörligt då 

integrering är kategoriskt, vilket visar den förvirring som delvis fanns runt 

begreppsinnebörden. Samtidigt som informanter beskrev hur de i stort förstod integrering 

utifrån ett kategoriskt perspektiv där eleven, individen var problemet, lyfte de att det var så de 
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förstod begreppet, men inte så som de själva ansåg att man borde arbeta. De beskrev att man 

borde arbeta för att elever i behov av särskilt stöd skulle vara integrerade, det vill säga i 

samma klass och med samma aktiviteter som övriga elever, men med anpassningar. Här blev 

det tydligt att begreppen integrering och inkludering blandades ihop i informanternas 

resonemang och begreppsförståelsen var vag. En tolkning är att informanterna vill jobba med 

en inkluderande lärmiljö där skolan gör anpassningar i både undervisningssätt och den fysiska 

miljön och att det är en sådan lärmiljö de strävar efter, även om de kallar det för integrering. 

 

I intervjuerna framkom det att två av informanterna vara väl insatta i begreppen och deras 

betydelse. Bara i en av intervjuerna reflekterade informanten om integrering och inkludering 

utifrån styrdokument och konstaterade även att varken integrering eller inkluderingsbegreppet 

finns tydligt uttryckta i skolans styrdokument. 

 
          [F] Integreringsbegreppet nämns inte lika mycket de sista tio åren upplever jag som  

          inkludering, inkludering. /…/ de orden nämns inte i styrdokumenten utan man går lite  

          runt dem. Men man säger egentligen att lärmiljö, en elev i en skola för alla, varje elev  

          har rätt att få det den behöver. 

 

Informanten beskriver hur man sedan ett antal år bytt perspektiv i vilket begrepp som används 

mest inom skolvärlden. Övriga informanter reflekterade inte över hur man genom åren använt 

begreppen utan konstaterade att de fanns, samt att det var svårt att tolka begreppens innebörd, 

då man egentligen inte satt sig in i vad dessa betydde.  

 

Att elever i behov av särskilt stöd ibland blev integrerade istället för inkluderade var något 

som flera av informanterna beskrev, även om de inte använde sig av de specifika begreppen i 

sina beskrivningar. Vilket belyses mer ingående under rubriken inkludering. 

 

Det visade sig i intervjuerna att när informanterna reflekterade om just integrering som 

begrepp, så flyttade några av dem fokus från elever i behov av särskilt stöd till samtal om 

exempelvis språkintroduktionsklasser och hur nyanlända elever skulle komma in i skolan. 

 
         [C] Ja, […] Det är väll egentligen samma sak där att, jag menar, när vi pratar om integrering  

         –Jag jobbar med nyanlända. Ehm, så pratar vi om hur viktigt det är att få dem integrerade  

         så att de inte blir segregrerade i utanförskap i skolan. /…/ Men de är ju fortfarande  

         segregrerade för de går ju på sina språkintroduktionsklasser. 
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Dilemmat här kan vara att begreppet integrering blivit så starkt förknippat med nyanlända och 

problematik runt språk och deltagande i det svenska samhället, att begreppet integrering mer 

sällan används i andra sammanhang. Eftersom studien inte undersöker just invandring så 

ombads informanterna att istället utgå från elever i behov av särskilt stöd. Men då begreppet 

integrering ingår i undersökningens frågeställning och hur informanterna förstår begreppet, är 

det värt att lyfta även detta perspektiv i förståelsen av begreppet. 

          6.1.2 Inkludering 

I de intervjuer som gjordes framkom det att fem av informanterna till att börja med beskrev 

begreppet inkludering som att det var att befinna sig fysiskt på samma plats som sina 

jämnåriga klasskamrater. De beskrivningar de gjorde av det som de kallade inkludering var 

beskrivningar av en integrerad undervisning. 

 

           [A] mm, ja men inkludering, det är ju som jag ser det, det är när man har, som att man är mer  

           inne i ett klassrum då är det som att de är med, inte bara i skolan utan i klass. Då är man  

           inkluderad. 

 

I en del reflekterande svar förhöll sig vissa informanter till ett mer relationellt perspektiv i hur 

inkludering kan förstås och menade att inkludering i förlängningen, visserligen var att vara på 

samma plats som resten av klassen, men att skolan också borde vara utformad så att extra 

anpassningar för enskilda elever inte ska behövas när de är i klass. 

 

 
           [B] För mig så innebär inkludering att alla elever oavsett förmågor och behov finns med i     

           klassrummet och får undervisning utifrån sina individuella och unika förmågor /…/ Jag  

           tänker att det är skolan som ska utformas så att den passar alla elever, oavsett förmåga […]  

           inte göra anpassningar för enskilda individer. 

 

Några av informanterna resonerade runt både den fysiska och psykiska aspekten av 

inkluderande lärmiljö och lyfte både placering samt undervisning på elevens egna villkor och 

reflekterade om det egentligen kunde räknas som inkludering om inte eleven själv hade en 

känsla av att den var en del av helheten.  

 
           [C] Jaa, min tanke, om man tänker skolrelaterat så i och med att jag jobbat så många år i  

           skolan så känner jag att de här begreppen inkludering och integrering är att man /…/ ska ha  

           så många elever som möjligt i klassrummen, i klassen, så att de inte blir exkluderade och tar  
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           ut dem i små grupper eller så. /…/ Men inte om de inte känner att de är det
5
 för då är det inte  

           bra att vara i en stor grupp i en klass, så känner jag. 

 

Sex av informanterna lyfte vikten av att en individ behöver känna sig som en del av helheten 

för att faktiskt vara en del av sammanhanget. Elevens egna upplevse och hur den kände och 

mådde var något som dessa informanter lyfte, de menade också att det egentligen var det som 

avgjorde om eleven var inkluderad eller inte.  

 

          [C] att man ska ha så många elever som möjligt i klassrummet i klassen så att de inte  

          blir exkluderade och tar ut dem i små grupper eller så. Sen kan man fråga om man är  

          inkluderad om man är i stor grupp, för man kan lika gärna vara exkluderad där också. /…/ 

          ska man ta barn ur grupper eller ska man ha dem inkluderade, fast de är ju ändå  

          exkluderade i stora gruppen om inte vi tar hand om dem. Ja det är jättesvårt. 

 

För fyra av informanterna var det ett dilemma om alla elever skulle vara i klass eller i stora 

grupper. Att ha känslan av att inte tillhöra och känna sig utanför i en stor grupp var det fler 

som lyfte som ett problem och som anledning till att inte vara i storklass eller större grupper. 

Fem av informanterna menade att elevens känsla av att vara en del av ett sammanhang kunde 

vara viktigare, än elevens grupptillhörighet, för att kunna kalla eleven inkluderad. En 

informant lyfte också ekonomin som ett hinder för att kunna arbeta inkluderande. Informanten 

reflekterade över om att det ibland kanske var så att man valde att tolka begreppet inkludering 

likadant som integrering därför att ekonomin kanske inte medgav mindre 

gruppsammansättningar.  

 

         [H] Ja, alltså […] jag menar […] egentligen så vet vi, men det funkar inte så i verkligheten. 

         […] att nå målen, betygen är viktigt förstås. […] men ja alltså har vi råd att ge alla det  

         de vill ha? En del måste helt enkelt anpassa sig, för ja, ja faktiskt. De får betyg, de klarar det, 

         så då, ja då får det bli så. Anpassningar i klassrummet fast eleven kanske både känner sig  

         utanför och inte helt kan delta på sina villkor, men den får ju betyg. Vi gör inte fel, alla  

         dokument följs, sen kunde man göra annorlunda förstås, det beror ju på vad, ja hur man läser. 

 

Då intervjuerna var semistrukturerade hade informanterna möjlighet att i intervjun återvända 

till tidigare frågor eller att reflektera och resonera sig fram, till ett svar de var nöjda med. 

Flera av svaren var därför just resonerande och gick i varandra vid frågor om integrering och 

inkludering. Något som kom fram i de resonerande svaren var att flera av informanterna 

förstod begreppen integrering och inkludering som att begreppen i sig var väldigt lika. 

Skillnaden i begreppen upplevdes vara vag, och avsaknaden av ett tydligt begreppsinnehåll 

                                                           
5
 Inkluderade (författarens kommentar). 
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upplevdes förvirrande. En informant beskrev exempelvis integrering som att en elev kommer 

till skolan men går till en egen grupp och inte är med i övrig skolverksamhet. Inkludering 

förstods av informanten som att eleven var med i klassen. För den här informanten var 

förståelsen av begreppens olikheter elevernas fysiska placering. 

6.2 Inkluderande lärmiljö 

Alla informanterna beskrev att de kunde arbeta utifrån det som de tolkade som ett 

inkluderande perspektiv. På olika sätt så upplevde de flesta ändå att det inte var helt lätt, 

varken utifrån deras egen förståelse av vad som skilde inkludering och integrering åt, eller hur 

de rent praktiskt hade möjlighet på sina skolor att arbeta med eleverna. Flera av informanterna 

resonerade också om att det sätt de arbetade på kunde kategoriseras som inkluderande, även 

om de själva inte hade uppfattat att de arbetade så. En informant beskrev exempelvis hur den i 

sin mening jobbar inkluderande enskilt med en elev, fast den tidigare sagt att den tolkat 

inkludering som att eleven är i klassrummet med sina klasskamrater. I det här fallet skiftade 

resonemanget om hur inkludering kan förstås utifrån fysisk placering till att handla om att 

eleven på det här sättet hade möjlighet att få betyg då den vägrade gå till klassrummet. 

 
         [A] […] […] ja […] […] det har jag nog, jag har en kille som kommer till mig en gång i  

         veckan och sitter och jobbar, bara lite med historia i lugn och ro och det är för att jag har  

         med mig historia som lärare och så, vi har kommit fram till att han gör det bättre om han  

         sitter inne hos mig, för han har en annan relation med mig, och det måste vara så att man  

         tar särskild hänsyn till att han ska vara med, han skulle inte gå på lektioner annars. Och då  

         kan han ändå få ges den här möjligheten att få det här betyget.   

 

Det var intressant att denna informant samt fyra av de övriga informanterna på olika sätt 

resonerade fram och tillbaks i vad och hur inkludering förstods, och hur betydelsen av 

begreppet varierade beroende på var och hur de arbetade.  

 

En av informanterna, som inte jobbar direkt med eleverna, beskriver sina arbetsuppgifter som 

ett sätt att arbeta för att stötta elever och lärare, gällande inkludering. Informanten gjorde 

exempelvis kartläggningar för att se hur enskilda elever klarade sin skoldag. Det här sa 

informanten gav en bra helhetsbild av elever i behov av särskilt stöd. 

 
          [B] Jag som specialpedagog arbetar ju inte personligen med eleverna i klassen utan det gör ju  

          respektive undervisande lärare eller specialläraren. Det jag kan jobba med är kartläggningar av  

          lärmiljö, arbetssätt m.m. Även coachning och handledning till läraren är forum där dessa frågor  

          kan tas upp.  
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Att flera av informanterna tyckte det var svårt att svara på ett enhetligt sätt om de hade 

möjlighet att jobba inkluderande, kan bero på att begreppen inte uttrycks i styrdokumenten, 

och att det därför funnits/finns ett tolkningsutrymme i hur begreppen kan förstås. Enligt de 

beskrivningar informanterna gav, arbetade flertalet utifrån ett inkluderande perspektiv där 

lärmiljön anpassades för eleverna och där elever i behov av särskilt stöd kunde vara en del av 

verksamheten och även känna sig som en del av ett sammanhang.  

 

Vikten av att ha ett EHT som har en helhetssyn på skolan, klasserna, grupper och enskilda 

elevers situation sant de kartläggningar som görs med hjälp av EHT, lyftes av en av 

informanterna som en del av det inkluderande arbetet. Informanten beskrevs att mycket av det 

som görs för eleverna ska vara inkluderade i sina klasser inte syns, men ändå ger genomslag i 

undervisningen.  

 

          [H] Vi sitter i EHT med problemen som dyker upp pratar, planerar gör om, gör kullerbyttor  

          när vi ser att den här, den fixar inte och, eller någon inte mår bra. Vi ändrar mycket, ofta, ja  

          ofta men inte ofta för samma elev förstås, mer ofta för oss då menar jag. Eleven märker inte 

          så mycket av det, men vi ser att/om det blir bättre, oftast. 

 

Att arbeta i en inkluderande miljö kan sammanfattningsvis vara att elever i behov av särskilt 

stöd finns med i klassrummet och i den mån som går följer med i den ordinarie 

undervisningen, om inte så är fallet kan eleven få särskilt stöd utanför gruppen, även om man 

helst ser att stödet ges i gruppen. Elevens egen känsla för sitt deltagande i klassundervisning 

och klassens aktiviteter lyftes som en viktig del av en inkluderande lärmiljö. Samspelet 

mellan eleverna och gruppen var viktig för elevernas självkänsla menade de flesta.  

Vilka resultat som informanterna tycker sig kunna se av en inkluderande lärmiljö redovisas 

under nästkommande rubriker.  

6.3 Vilka resultat som den inkluderande undervisningen upplevs kunna ge 

Hur specialpedagoger och speciallärare upplevde att en inkluderande lärmiljö påverkar elever 

i behov av särskilt stöd fördjupades i en del av intervjusvaren att handla om alla elever i 

lärmiljön. Alla intervjuade var överens om att inkludering som de förstod det gav olika 

resultat för eleverna. De ville helst resonera runt det som de upplevde som positivt, men lyfte 

även svårigheter till den grad att det till slut blev den övervägande delen i sex av de interjuver 

som finns med i resultatet.  



32 
 

         6.3.1 Möjligheter med inkludering 

Positiva effekter av en god inkluderande undervisning utkristalliserade sig till att handla om 

elever som mår bra och en acceptans för olikheter och praktiska möjligheter som en större 

chans att få godkända betyg. 

När eleven mår bra 

Samtliga informanter menade att en inkluderande undervisning gav elever i behov av särskilt 

stöd en känsla av samhörighet.  

 
        [A] Ja om det innebär som jag tolkar det att inkluderad är att du sitter i klassrummet så  

        är det att du är en i gänget, du är inte den som gick till […] du är en del av klassen. 

 

Även om informant A förstår inkluderingsbegreppet som det som kallas för integrering lyfter 

denne elevens behov av att få delta i klassens undervisning för att få känna grupptillhörighet. 

Två av informanterna beskrev lite djupare att behovet av känna trygghet och tillhörighet var 

något som alla elever har, men dessa känslor hade större möjlighet att uppstå i en 

inkluderande lärmiljö, än i en miljö där eleven inte deltar helt i en inkluderande undervisning.  

 
         [C] Att känna att man tillhör en grupp, att någon bryr sig. För man blir faktiskt väldigt  

         exkluderad när man kommer vid några tillfällen om dagen. Man hör inte vardagsspråket,  

         man hör inte vad klasskompisarna ska göra. Man missar kanske extra infon. Det är vinsterna  

         med att någon bryr sig. Att ha klasskompisar som bryr sig. 

 

Just känslan av samhörighet och dess positiva effekter för elever i behov av särskilt stöd var 

det som i svaren utkristalliserade sig som den största vinsten med en inkluderande lärmiljö. 

Acceptans för olikheter 

Ännu en vinst som nämndes var att när alla elever, oavsett behov av stöd, får vara med i en 

grupp där individuella anpassningar fungerar som en del av helheten, växer en acceptans och 

en insikt för varandras olikheter fram. 

 

          [B] Oavsett förmåga och behov så bemöts alla elever utifrån vilka de är. Att alla har ett  

          värde och är en tillgång för sitt och andras lärande. Detta gäller ju alla elever, oavsett  

          behov. Tänker man så! Då finns inga elever i behov av särskilt stöd! 

 

Alla informanter beskrev på olika sätt hur alla elever lärde sig acceptera varandra när skolorna 

hade en inkluderande lärmiljö.  
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Praktiska möjligheter 

Att kunna gå ut grundskolan och gymnasiet med godkända betyg och känslan av att ha lyckats 

lyftes fram som en vinst med inkluderande undervisning.  

 
         [D] Men jag tänker att, vinster för samhället att vi får ju fler ungdomar som mår bra när de 

         går ut skolan, för vi vet ju att skolan är en skyddsfaktor som är viktig. Kan man gå ut skolan 

         med godkända betyg, det ökar ändå chanserna till ett bra liv framåt.  

 

Godkända betyg och ökad måluppfyllse upplevdes av tre av informanterna som viktiga 

möjligheter för elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt som de lyfte att det var viktigt att få 

en inkluderande undervisning för ökad måluppfyllse, så resonerade de om klassrummen var 

inkluderande eller om klassrumsplaceringen egentligen var segregerande. Samtidigt som 

informanterna lyfte vinsterna med en inkluderande lärmiljö så ställdes dessa sålunda i relation 

till hur en lärmiljö visserligen kan vara bra men där själva inkluderingen blir fel ändå, vilket 

redovisas under nästkommande rubrik. 

         6.3.2 Svårigheter med inkludering 

Svårigheter med inkludering utkristalliserade sig i sin tur till tre underkategorier som 

handlade om elevers mående, lärare som upplevde att de inte ville arbeta inkluderande samt 

praktiska svårigheter, som problem med den fysiska miljön. 

När eleven inte mår bra 

Att alla elever inte mår bra i en inkluderande skola, och att speciellt elever i behov av särskilt 

stöd kan vara extra utsatta, lyftes av informanterna. Flera olika anledningar till det gavs.  

 

          [E] De negativa effekterna kan vara att eleven är så medveten om sina svårigheter så den  

          känner en stark oro, att den istället tappar självförtroendet. Att den kanske jämför sig för  

          mycket och drar sig tillbaka. 

 

Här beskriver informanten hur elever som går i en inkluderande klass och undervisas på sina 

egna villkor så att den hänger med i undervisningen och får betyg ändå kan känna sig utanför. 

Därför att eleven kan känna sig otillräcklig när andra elever i gruppen kanske upplevs vara så 

mycket bättre än de själva.  

 

Även hur den rent fysiska miljön i skolan kan få elever att faktiskt må psykiskt dåligt och 

skolka från ämnen lyftes. 
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         [F] Det är inte ovanligt att en liten elev i princip hatar ett ämne. För att den inte fixar den  

         fysiska miljön före, efter och under, men ämnet i sig tycker den egentligen om. 

 

Här beskriver informanten hur en elev kan uppleva svårigheter i den fysiska miljön, eleven 

tycker om ett specifikt ämne, men den fysiska placeringen i klassrummet och svårigheten med 

att ta sig dit och tillbaks gör att eleven inte orkar. Här kan den fysiska miljön handla om 

exempelvis korridorer som kan utgöra stora problem för elever som inte orkar ha mycket ljud 

och människor omkring sig. Konsekvensen kan bli att eleven får utbrott i korridoren, vägrar 

gå till klassrummet eller mår så dåligt att den inte kan ta till sig undervisningen. 

 

Att arbeta mer generellt i elevgrupperna för att elever inte ska känna sig utpekade var något 

som lyftes, samt en oro för att det var så att en elev kunde må dåligt av den inkluderande 

undervisningen därför att man jobbade fel och kanske inte alls hade en inkluderande lärmiljö. 

Ännu en aspekt kom fram då en informant menade att inte bara elever i behov av särskilt stöd 

kan må dåligt av inkludering, ibland kan även andra elever känna sig otillräckliga, de vill 

hjälpa men hinner inte, de vill vara snälla men orkar inte med och mår sedan dåligt över att 

sitt tillkortakommande som klasskamrat och kompis. 

 

         [H] Så sitter det en där och är ledsen för den inte hann göra klart sitt labb eller nåt, så  

         frågar man, och ja då har den hjälpt kompisen som inte heller blev klar utan fick ett  

         utbrott för nåt. Ja det är inte roligt, det kan bli så fel. Man måste vara med som lärare och 

         speciallärare  hela tiden och ha koll, ja då måste man ju lägga sig i och ja […] är det  

         inkluderande då när man inte får jobba med kompisen? Men då är båda ledsna sen och  

         ingen blev klar och båda måste göra om.  

 

Informanten beskriver hur den inkluderande undervisningen kan vara negativ genom att skapa 

oro och negativa känslor för elever omkring den elev i särskilda behov som skall vara 

inkluderande i klassrummet. Här går det att tolka det som att den informant som lyfte det den 

upplevde som ett problem som att denne har ett kategoriskt perspektiv på det inkluderande 

klassrummet där eventuella problem i lärmiljön läggs på en enskild individ. Att det uppstår 

problem för eleven är i sin tur på grund av att eleven är i en inkluderande lärmiljö och inte hör 

hemma där. Övriga informanter lyfte inte ett sådant perspektiv, utan fokuserade på de 

problem som kunde uppstå i lärmiljön för elever i behov av särskilt stöd och hade ett 

relationellt perspektiv och i förlängningen ett dilemma perspektiv. Dilemmaperspektivet 

kunde skönjas när de pratade om de problem som kan uppstå, här vill man inte se eleven som 
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ägare av problem, men ser att det uppstår vissa specifika situationer som eleven har svårt att 

handskas med. 

Lärarna som inte vill 

I en del av intervjuerna kom det fram att ett problem, som man egentligen skyggade lite för 

och inte riktigt ville uttala, var att vissa lärare helst ville arbeta enligt sitt eget huvud och inte 

tog emot stöd och hjälp från specialpedagogen.  

 

          [B] Att ju högre upp i årskurserna eleverna kommer, ju mer ”ensamvargar” blir lärarna. 

          Klassrummet är deras revir och det kan vara svårt att bli insläppt där. Jag arbetar ju som  

          sagt inte mot eleven på det sättet som lärarna gör utan jag stöttar ju i första hand läraren. 

 

Det upplevdes också att ett problem kunde vara att lärare på en skola inte hade samma synsätt 

på inkludering och elever i behov av särskilt stöd, vilket gav problem för framförallt elever i 

behov av särskilt stöd, då inte en enhetlig elevsyn fanns. 

 

          [F] Ett hinder i inkluderingen kan vara att vi lärare är så olika med olika bakgrund. Med  

          olika tankesätt. Till och med olika […] eller ja, vi kan också ha avvikande elevsyn från  

          varandra. Eh, det är ett hinder. 

 

Problem och olika hinder som uppstod i en inkluderande lärmiljö kunde ibland bli tydligt 

kategoriska genom att läraren lade ansvaret/skulden för det som uppkom på elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

         [F] Istället för att se vilka hinder vi har, så lägger vi hindret på eleven som bär runt […]  

         det är eleven som är hindret. 

 

Informanterna beskrev hur lärarna ibland upplevde att elever i behov av särskilt stöd kunde 

vara jobbiga och lärarna ville inte göra extra anpassningar för det tog tid, och eleven blev ett 

problem, därför att den behövde extra anpassningar. En informant var noga med att påpeka att 

även om det var ett återkommande problem med lärare som inte ville anpassa och lägga till 

rätta så hörde det inte till vanligheterna. Informanten resonerade också runt den arbetsmiljö 

som både elever och lärare vistas i och hur det kan bli tungt när den ordinarie undervisningen 

hela tiden bryts, därför att någon elev behöver något speciellt. Att lärare har olika utbildningar 

eller inte gått klart sina utbildningar och därför strävade åt olika håll lyftes även det som ett 

problem för att kunna ha en god inkluderande lärmiljö.  
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Praktiska svårigheter 

I sina resonemang var det mest de praktiska svårigheter som informanterna lyfte. 

Utomhusmiljö och inomhusmiljö som inte fungerade väl och inte var anpassade för elever i 

behov av särskilt stöd. Exempel som gavs var trånga miljöer, onödiga förflyttningar och 

lokaler som var för stora eller för små.  

 

        [F] Det finns fysiska hinder […] lärmiljö som inte är anpassad. Som att mycket  

        förflyttningar kan vara ett fysiskt hinder, för inkludering. /…/ förflyttningar mellan olika 

        ämnen. Förflyttningar mellan olika lokaler. […] trånga miljöer, för stora miljöer. /…/  

        Det är inte eleven som misslyckas, utan det är vi som har misslyckats med att skapa den  

        perfekta fysiska miljön. Vi skapar zoner som är triggers för elever. 

 

Inte helt ovanligt i grundskolorna är särskild undervisningsgrupp, där elever undervisas i 

mindre grupp eller enskilt. En av informanterna menade att det inte borde vara önskvärt för 

någon elev att sitta i en sådan grupp, eftersom det kunde innebära att den fysiska placeringen 

av eleverna skapade ett utanförskap. En annan informant beskrev hur den miljö som man ofta 

finner i skolan, med korridorer och klassrum lite överallt, fungerar kanske sämst för elever i 

behov av särskilt stöd och att det var den lärmiljön som skulle behöva ändras inte att elever i 

behov av stöd placerades i särskild undervisningsgrupp. 

6.3 Deltagarnas reflektioner om inkluderingens effekter i samhället 

Vilka effekter som den inkluderande lärmiljön kan komma att få i ett senare skede i när 

eleverna lämnar skolans värld upplevdes av samtliga specialpedagoger och speciallärare som 

en svår fråga. Frågan resonerades omkring och följande underfrågor formulerades: Vad vill du 

som specialpedagoger/speciallärare uppnå med en inkluderande lärmiljö? Vad är målet med 

den inkluderande undervisningen, specifikt för elever i behov av särskilt stöd? 

 

En aspekt gällande inkludering och praktik kom fram där en informant resonerade runt 

praktikplatser till elever i behov av särskilt stöd. Informanten resonerade i sammanhanget 

också om hur den vuxne läraren och specialpedagogen kan se vad som kanske skulle kunna 

fungera bäst för eleven, men eleven har egna idéer om var den vill praktisera och hur det ska 

gå till. Det kan innebära menade informanten att det fungerar dåligt på praktikplatsen och 

eleven får sluta där. Tyvärr kan det också innebära att praktikplatsen säger nej nästa gång den 

får en förfrågan om att ta emot en praktikant. Det blev för informanten ett dilemma, ska 

eleven få välja själv eller ska specialpedagogen gå in och avgöra vad som är bäst för eleven 
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och för samhället/arbetsplatsen. Samtidigt lyfte samma informant att samhället i stort och 

framförallt arbetsplatser skulle behöva mer kunskap och förståelse för elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

         [A] Det kan ju faktiskt vara svårt att hitta praktikplatser till elever som far ikring lite för  

         mycket, och det är ju ett särskilt behov att de skulle behöva en trygg plats att gå till, en  

         trygg praktikplats, och det kan jag se att det, som ibland kan man se att den här eleven  

         skulle behöva ha det här, men det är inte detsamma som att eleven tycker det./…/ Det är  

         klart då, att i det här så möts vi inte riktigt, utan det blir en resa till [borttaget …] och efter  

         två, tre dagar så har man inte kvar praktikplatsen. Så det kan jag ju se att det finns, ja vad är  

         hindret, ja att det finns lite förståelse ute i arbetslivet. Det är väll det hindret som jag märker  

         om jag ska gå vidare.  

 

Elever som kommer ut i samhället och känner otrygghet, därför att deras tillvaro inte längre är 

strukturerad utan lite mer flytande, var det flera av informanterna som resonerade omkring. 

Många elever menade man gick också ut med dålig självkänsla, eftersom de aldrig fått känna 

sig lyckade i förhållande till sina klasskamrater. Att samhället inte har förståelse för elever i 

behov av särskilt stöd var ett återkommande orosmoment för informanterna. Svårigheter här 

kunde bestå i att eleverna själva kanske inte ville förstå vad vuxenvärlden tyckte var bäst för 

dem eller att elever kunde känna sig utanför både som skolelever och i ett senare skede även 

som vuxna. 

 
        [F] När samhällets krav inte matchar elever och ungdomar i särskilda behov. Det blir  

         jättesorgligt. Tror det finns en risk för att samhället slår ut. Att inkluderingstanken växer  

         och gror fint genom utbildningsåren, sen är jag osäker på hur samhället i stort, hur  

         samhället tar hand om personer i särskilda behov. 

 

 

6.4 Sammanfattning 

Resultatet av intervjuerna visar att på att begreppen integrering och inkludering kan tolkas på 

olika sätt, men ändå användas på ett liknande sätt. Av de flesta intervjuade tolkades 

integrering ändå som att det handlade om en fysisk placering av elever i behov av särskilt 

stöd. Att elever i behov av särskilt stöd ska placeras i klassrum med klasskamrater, men där få 

undervisning både tillsammans, men också på egna villkor, var det som de flesta ansåg vara 

inkludering istället för integrering. Lärmiljön tillsammans med övriga klasskamrater kunde ge 

olika resultat, både bra resultat som att skapa samhörighet med jämnåriga, men också skapa 

otrygghet och en känsla av utanförskap. Det fanns en oro över hur det går för eleverna när de 

ska ut i samhället om att inkluderingen gjort så att de inte klarade sig själva i samhället, men 
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också att samhället inte skulle ta emot vuxna i behöv av särskilt stöd. Informanterna varierade 

mellan att ha ett kategoriskt perspektiv men i huvudsak ett relationellt perspektiv på elever i 

behov av särskilt stöd och lärmiljö. Det kategoriska perspektivet kom fram när de resonerade 

om begreppet integrering, det begreppet lägger också mycket ansvar på den enskilda eleven 

att passa in och anpassa sig efter de förhållanden som råder, det är därför inte oväntat att det 

blev ett kategoriskt resonemang i förståelsen av just det begreppet.  

 

Det framträde inget specifikt perspektiv i intervjuerna, utan svaren var en blandning av 

perspektiven. Informanterna rörde sig i sina svar mellan det kategoriska och det relationella 

perspektivet och vid något tillfälle i samtliga intervjuer resonerade också alla utifrån ett 

dilemmaperspektiv. Det sätt som informanterna beskrev inkluderingens möjligheter går ändå 

att koppla till dilemmaperspektivet då de lyfte delar både från det kategoriska och relationella 

perspektivet samt lyfte vikten av individens och kollektivets samspel för att det skulle bli en 

bra helhet i lärmiljön för alla elever.   

Deltagarna resonerade runt just samspelet mellan individ och grupp och samhälle, det samspel 

som behövs för att skapa samhörighet, menade de. Några av deltagarna resonerade vidare om 

att det är när samsspelet brister som svårigheter uppstår, elever mår dåligt, och lärare inte vill 

ha inkluderande klassrum eller specifika elever i klassrummet. En oro uttrycktes också från ett 

par av deltagarna därför att samhället/arbetsplaster ibland inte accepterar elever i behov av 

särskilt stöd, här brister samspelet mellan skola och samhälle menade de. En tolkning är att 

samhället i stort anses kunna ha en kategorisk syn på de elever som går ut i samhället som 

unga vuxna, medan man i skolan har ett önskemål att försöka arbeta utifrån ett 

relationellt/dilemma synsätt på de elever som befinner sig i den lärmiljö som skolan erbjuder.  

 

7 Diskussion  

I följande kapitel kommer den metod som använts i undersökningen, alternativa metoder och 

deras för och nackdelar att diskuteras. Därefter diskuteras resultatdelen i förhållande till 

undersökningens frågeställningar och tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 

Den metod som valdes till undersökningen var kvalitativa intervjuer som inspirerats av en 

hermeneutisk forskningsansats (Westlund, 2015). Undersökningen genomfördes med hjälp av 
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semistrukturerade interjuver, där informanterna hade möjlighet att resonera och frågeställaren 

kunde ställa följdfrågor. Hur empirin i undersökningen tolkats grundar sig i min förförståelse 

och den kunskap jag har om området, utifrån ett hermeneutisk perspektiv är det ofrånkomligt, 

men stor vikt har lagts vid att upprätthålla en medvetenhet om att så är fallet och på det sättet i 

möjligaste mån förhålla mig objektiv till empirin.  

 

Då det var ett litet antal informanter som intervjuades har undersökningen varit småskalig 

(Denscombe, 2016) Den innebär att informanterna i undersökningen inte generellt kan sägas 

representera alla inom samma yrkeskategori. Samtidigt överensstämmer undersökningen med 

det som forskningen tidigare visat, vilket tyder på att undersökningen har en viss 

generaliseringsbarhet som är applicerbart på en liknande undersökning, i liknande situationer 

(Fejes & Thornberg, 2015).  

 

Fördelarna med individuella semistrukturerade interjuver var att följdfrågor kunde ställas 

både i samband med intervjuerna och i efterhand via telefon eller mail. Nackdelen här var att 

en del svar blev mycket resonerande och långa, en del sådana svar var resonerande till den 

grad att informanten började med ett svar, men innan den svarat klart hade den bytt 

föreställning om exempelvis vad ett begrepp kunde betyda. Informanten resonerade helt 

enkelt fram sin förståelse för begreppen i samtalet. Det var en nackdel i och med att 

informanten inte hade en klar bild av vad begreppen innebar. Samtidigt var det en fördel då 

resonemanget visade på ett resultat. Ännu en fördel med att ha semistrukturerade interjuver 

visade sig, då följdfrågor kunde ställas direkt. En enkätundersökning hade förmodligen inte 

gett samma resultat, då följdfrågor inte förekommer i en sådan undersökning.  

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats upp i tre delar och den samlade empirin presenteras utifrån de 

frågor som undersökningen utgått ifrån.  

7.3 Hur begreppen integrering och inkludering kan förstås 

Inkludering som begrepp har, som jag beskrivit under rubriken tidigare forskning, ingen 

självklar tolkning i vare sig den internationella forskningsvärlden eller i skolvärlden. I Sverige 

har ändå ledande forskare uttryckt hur de anser att både begreppen integrering och inkludering 

ska tolkas och vilken innebörd begreppen bör ges i såväl internationella artiklar och i olika 
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böcker. På skolverket finns det, sedan hösten 2018, en tydlig formulering av hur Skolverket 

menar att inkludering i förhållande till integreringsbegreppet ska tolkas (Skolverket, 2018) Att 

både forskare och nu även Skolverket ger en definition på vad begreppet inkludering ska 

innebära betyder inte att begreppet tolkats och använts utifrån den formuleringen tidigare eller 

kanske ens i nutid. 

 

När man utgår från vad begreppen integrering och inkludering faktiskt innebär, så 

framkommer det i vissa svar från informanterna att man arbetat mer integrerande än 

inkluderande. Trots att man arbetar integrerande kallar man det för inkluderande, anledningen 

är troligen att begreppen blandats ihop, gått i varandra och att det inte funnits en tydlig 

definition av begreppen. Inte heller finns det utryckt i styrdokument att elever ska inkluderas, 

istället uttryckts det att elever i behov av särskilt stöd ska gå tillsammans med sin elevgrupp 

(Skollagen, SFS 2010:800). I studien framgår det alltså, trots det lilla antalet intervjuade 

informanter, att det inte råder enighet i vad begreppen inkludering och integrering faktiskt 

innebär. Gällande inkludering är det viktigt att skolpersonal förstår begreppet och hur man 

skapar en inkluderande lärmiljö på samma sätt, eftersom oenighet om begreppsinnehållet 

drabbar framförallt eleverna. Det är inte inkluderande när elever visserligen befinner sig på 

fysiskt samma plats som klasskamraterna men där lärmiljön inte anpassats så den fungerar för 

alla elever. När det finns ett kategoriskt synsätt på eleverna och att de blir bärare av problem 

som kan uppstå och man kallar den lärmiljö som eleverna vistas i för inkluderande, behövs 

det fortbildning för att kunna förändra arbetssättet på den enheten för att kunna utveckla 

arbetssättet och ha en inkluderande lärmiljö för alla elever. 

 

Att begreppet inkludering inte så tydlig skrivits fram tidigare än 2018 har förmodligen haft 

som konsekvens att skolor, specialpedagoger och övrig skolpersonal tolkat begreppet olika. 

En viss förvirring verkar råda över vad begreppet egentligen ska stå för. Det kan förklara 

varför inkluderings- och integrerings- begreppens innehåll blandas ihop. Det är allvarligt då 

begreppen representerar olika synsätt.  

 

För elever i behov av särskilt stöd och för såväl stat som kommuner är det av vikt att 

begreppet inkluderande används och förstås likadant. När kommuner arbetar utifrån helt olika 

synsätt i tron att de arbetar utifrån ett synsätt som anges i Skollagen så blir både samhälle och 

elever lidande, konsekvenserna kan bli missade betyg och utanförskap i både skolan och 

senare som vuxna.  
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Persson (2016) beskriver inkludering som ett arbete för hela skolan, även om det ofta faller 

inom specialpedagogikens ram att arbeta för elever i behov av särskilt stöd. Någon behöver 

ändå ta ansvaret för att inkluderingsarbetet görs på skolorna och det torde falla sig naturligt att 

det blir specialpedagoger som får en ledande roll i arbetet med inkludering i skolorna och 

också att se till att skolledaren planerar in fortbildning för alla personal i vad dessa begrepp 

betyder, och rent praktiskt innebär. Persson skriver vidare att specialpedagogiken har en stark 

roll för att genomföra inkludering inte bara i Sverige utan även internationellt, han nämner i 

sammanhanget att vetenskapsrådet i Sverige ”sammanför inkluderingsområdet med 

specialpedagogik” (Persson 2016, s.33). 

7.4 Inkluderande lärmiljö 

Då det i intervjuerna framkom att begreppen integrering och inkludering inte förstods likadant 

som Skolverkets (2018) definition, beskrivs lärmiljön av informanterna ibland som 

inkluderande fast det är en integrerad miljö de beskriver. I mycket var den miljö de beskrev en 

integrerad miljö, där extra anpassningar och särskilt stöd sattes in, för enskilda elever, vid 

behov. Det kan ses som motsägelsefullt på man i en integrerad miljö inte sätter in några 

åtgärder alls, vilket man gör i en inkluderande lärmiljö. Det som informanterna beskriver här 

är varken kategoriskt eller relationellt perspektiv utan är ett dilemmaperspektiv. 

 

Nilholm & Alm (2010) beskriver att just elever i behov av särskilt stöd ofta känner sig 

utanför. En anledning kan vara att de inte är inkluderade, personalen upplever att de 

inkluderar elever, när de egentligen är integrerade och har inte ett självklart deltagande i 

lärmiljön. Informanterna beskrev lärmiljö utifrån både ett integrerat perspektiv och ett 

inkluderat perspektiv. Det som framkom som en viktig del av en inkluderande lärmiljö var att 

informanterna, både specialpedagogerna och speciallärarna, i undersökningen lyfte elevens 

egen känsla av samhörighet som en del av vad inkludering är. Känslan av samhörighet är 

något som även Nilholm & Alm (2010) menar är av vikt för att elevernas undervisning ska 

vara inkluderande. Allan & Persson (2016) beskriver även de hur just samhörigheten i 

klassrummet är del av den framgångsrika skolutvecklingen man haft i Essunga kommun. I de 

interjuver som gjorts har informanterna till större delen haft ett relationellt perspektiv på 

lärmiljön, men några av dem har ibland växlat till att ha ett kategoriskt perspektiv på den 

lärmiljö eleverna vistas i. 
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Persson (2016) beskriver hur det inkluderande arbetet mer och mer läggs på de 

specialpedagogiska insatserna När inkluderingsperspektivet flyttas från att gälla alla elever till 

att bara gälla elever i behov av särskilt stöd skulle det i sin tur kunna leda till att skolor börjar 

bortse från en inkluderande undervisning för alla. Istället läggs ansvaret helt på den 

specialpedagogiska verksamheten. Detta innebär att det här sättet att förstå inkludering i 

förlängningen kan drabba elever i behov av särskilt stöd då problem i undervisning kan 

komma att läggas över på eleven istället för att alla pedagoger och samhället tar ansvar för 

alla elever/barn. Elever skulle då kunna anses vara integrerade då de befinner sig på samma 

plats som övriga elever, men får inte tillgång till samma undervisning eller tillgång till ett 

sammanhang och är då exkluderade från övriga elever i allt utom fysisk placering. 

7.5 Inkluderingens effekter i samhället 

Elever i behov av särskilt stöd som känner otrygghet, därför att de inte längre får stöd att 

strukturera upp sin vardag. Kontra ett samhälle där elever som gått i samma klass som elever i 

behov av särskilt stöd och därför lärt sig att uppskatta och förstå mångfald var två eventuella 

effekter av inkludering som informanterna lyfte. Det finns inte så mycket forskning om 

inkluderingens effekter för vuxna i samhället, men i Allan & Persson (2016) uppföljning av 

Essungas skolutveckling beskriver de hur de elever de intervjuat när de lämnat grundskolan 

där skolutveckling pågick, och börjat på gymnasiet, upplevt frustration. Frustrationen kom i 

samband med att de förväntade sig samma engagemang från lärarna och lika mycket hjälp 

som de fått på grundskolan.  

7.6 Slutsats 

I inledningen av undersökningen beskrevs den debatt som, under hösten 2018, pågått om 

inkludering och inkluderande undervisning. Denna debatt var en grund för den här studiens 

syfte att bidra med kunskap om specialpedagogers och speciallärares erfarenheter och 

förståelse av inkluderande lärmiljö i förhållande till eventuella framtida vinster och förluster 

som inkluderingen upplevs kunna ge. Studien visar att det finns en oenighet om hur begreppet 

inkludering förstås och hur man ibland har en integrerad undervisning men man kallar det för 

inkluderande. När de kriterier som Skolverket (2018) följs kan man se att integrering av 

elever inte är detsamma som att ge inkluderande undervisning till elever, och därför kan 

begreppsförvirringen vara anledningen till den debatt som pågått. En följdfråga här kan vara 
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om debatten egentligen handlat om integrering av elever i behov av särskilt stöd och att de i 

ett sådant sammanhang slås ut? Ännu en följdfråga är varför inte det inte i verksamheter finns 

en självklar begreppsdefinition på inkluderande. Några anledningar kan vara att integrering 

och inkludering saknat en tydlig definition i viss internationell forskning (Nilholm & 

Göransson 2017). Nilholm & Göransson (2017) beskriver bland annat hur det i en 

forskningsstudie som de gjort på begreppsanvändning visar att begreppen ibland till och med 

blandas ihop i en och samma forskningsartikel (Nilholm & Göransson 2017). Ännu en 

anledning kan vara att inkludering inte heller finns med som begrepp i skolans styrdokument.  

Däremot har Skolverket gett en tydlig definition av både inkludering och integrering i 

förhållande till varandra under hösten 2018 (Skolverket, 2018). Som beskrivits i resultatdelen, 

förstods de olika begreppen av informanterna bara delvis som Skolverket (2018) definierat 

dem, vilket är ett resultat som samstämmer med den forskning som finns. En viktig del som 

informanterna framhöll, som också är samstämmigt med forskningen, är att känslan för 

samhörighet är en del av den inkluderande lärmiljön. Skolverket skriver ingenting i sin 

definition av inkludering om samhörighet och elevernas egna känslor runt vad och hur de 

upplever sig känna grupptillhörighet. Då undersökningen, tillsammans med forskningen 

påvisar att det finns en oenighet om hur integrering och inkludering kan förstås är det bra att 

Skolverket förtydligat båda dessa begrepp på sin hemsida.  

 

I studien växlar informanterna mellan att ibland beskriva ett kategoriskt synsätt med ett 

relationellt synsätt på elever i behov av särskilt stöd och lärmiljö. Det dilemmaperspektiv som 

Nilholm (2007) beskrivit är det perspektiv som är mest framträdande, då resonemangen hos 

informanterna ibland sker utifrån kategoriskt perspektiv och ibland utifrån relationellt 

perspektiv. 

 

I sökningen på tidigare forskning visade det sig att det inte finns så mycket forskning om 

vilka effekter inkluderingen i grundskolan och gymnasiet ger på unga vuxna. Därför skulle en 

sådan forskning kunna vara intressant. Inom några år borde forskningen kunna visa om 

skolorna har förändrat sitt arbetssätt efter Skolverkets definition av begreppen. Frågan är ändå 

om det blir en förändring om inte definitionen skrivs in även i skolans styrdokument. Det vore 

också intressant att göra en undersökning av hur unga vuxna som studerat i en inkluderande 

lärmiljö har nytta av detta på arbetsmarknaden och samhället i övrigt. 
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Bilaga 1 
Brev till informanter 

Bästa Specialpedagog/speciallärare!  

Kan du tänka dig att delta i en undersökning om elever i behov av särskilt stöd och 

inkludering?  

Mitt namn är Åsa Gustavsson och jag kommer att under våren göra ett examensarbete, som 

ingår i specialpedagogiska programmet på Örebro universitet. Syftet med examensarbetet är 

att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka det inkluderingsuppdrag som skolan 

har, i förhållande till eventuella vinster och förluster som inkluderingen kan ge i ett 

framtidsperspektiv. 

Ditt bidrag kommer att vara i form av en intervju. Syftet med intervjun är att jag hoppas 

kunna få fram tankar om inkludering för elever i behov av särskilt stöd. Namn på informanter 

och skolor som deltar i undersökningen kommer inte att i undersökningen presenteras utan 

kommer att vara avidentifiat genom att alla informanter ges en slumpmässig bokstav. 

Intervjun kommer att spelas in, efter att undersökningen presenterats och godkänts kommer 

inspelningen att förstöras. Intervjuerna kommer att spelas in för att det ska bli lättare att 

analysera materialet. Du som informant kan ta en paus eller avbryta intervjun. I praktiken 

kommer intervjun vara ett samtal där jag som intervjuare ställer ett antal frågor som du sedan 

fritt utifrån din erfarenhet och tankar kan besvara.  

Med hopp om din medverkan! 

Åsa G Gustavsson 

tel: xxx-xxx xx xx  

 

Vid frågor kan du också kontakta min handledare på Örebro universitet, xxx xxxxx du kan nå 

henne på följande nummer: xxx-xxx xxx, eller mail: xxx.xxxxx@.xx  

  

tel:xxx-xxx%20xx%20xx
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Bilaga 2 
Frågor till informanter 

1. Kan du beskriva vad begreppen inkludering och exkludering innebär för dig? 

2. Kan du beskriva vad begreppen integrering och segregering innebär för dig? 

3. Vilka möjligheter har du, utifrån din profession, haft att arbeta med inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd? 

4. Har du haft möjlighet att arbeta med inkludering och elever i behov av särskilt stöd 

utifrån den betydelse du lägger i begreppet? 

5. Vilka möjligheter har du, utifrån din profession, haft att stötta ungdomar i behov, till 

ett yrke eller fortsatta studier. 

6. Vilka hinder har du stött på i inkluderingsarbetet för elever i behov av särskilt stöd? 

7. Vilka är vinsterna, för eleverna i särskilda behov, med inkluderande undervisning? 

8. Vilka vinster uppfattar du att samhället får av att inkludera elever, ungdomar och i ett 

senare skede vuxna i särskilda behov? 

9. Vilka negativa effekter uppfattar du att samhället kan få av att inkludera elever, 

ungdomar och i ett senare skede vuxna i särskilda behov? 

10. Har du några tankar om hur man skulle kunna lyckas med inkluderande undervisning 

av ungdomar, så att de går ut i samhället som trygga vuxna? 

11. Är det något du känner att du skulle vilja tillägga om inkludering, gällande skola och 

samhälle? 
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Bilaga 3 

Transkriberingen har gjorts med följande transkriberingsnyckel: 

[…] paus på ca 3 sekunder. 

[---borttaget] här har information som är av personlig art tagits bort. 

[avbryter] avbryter den andra personen. 

/…/ avbrott i intervjun.  

 


