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Abstract 

 
Inkludering är ett omdiskuterat ämne i dagens skola och det diskuteras på flera nivåer. 

Dock har det visat sig vara oklart vad man egentligen menar med begreppet och det blir 

då lätt att man talar förbi varandra. Syftet med denna studie var därför att ta reda på hur 

lärare talar om begreppet inkludering och vad begreppet innebär för dem. Studien gäller 

inkluderingen av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd, och hens assistent i det 

gemensamma klassrummet. För att kunna uppnå studiens syfte har kvalitativa intervjuer 

genomförts med fyra erfarna lärare i årskurs 1–3. Det insamlade materialet har analyserats 

utifrån en diskursanalytisk ansats. Detta för att studera vad det är som tas förgivet i 

skoldebatten och vad som osynliggörs, genom hur det beskrivs och debatteras i samhälle 

och skolan. Resultatet av studien visar att samtlig idag talar om begreppet inkludering 

likställt med integrering. Skolans personal och lärare delar inte heller uppfattning om vad 

man menar med de olika begreppen. De slutsatser som dragits utefter att ha studerat den 

skoldiskurs som råder i samhället, är att man måste förändra skolans struktur och kultur 

från grunden. Om man istället skulle utgå ifrån att alla elever är olika och därför behöver 

olika lärandeprocesser och lärmiljöer, skulle detta inte vara främmande för eleverna. I 

skolans läroplan står det att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov (Lgr11, 2011, 2017a, s 6). Därför ska det också finnas olika vägar till att nå målen. 

Skolan måste också enas om innebörden av begreppet inkludering. 

 

 

 

Nyckelord 
 

Inkludering, integrering, särskilt stöd, och studiero. 

 

 

 

Förord 
 

Mitt forskningsområde, inkludering, har alltid intresserat mig och är något som kommer 

att finnas med mig i mitt framtida yrkesliv. Jag vill tacka medverkande lärare för att ni 

tagit er tid till reflektion och givande samtal. Jag hoppas att detta forskningsområde i och 

med denna studie, har fått en strålkastare att belysa detta aktuella ämne från ett annat håll 

än det som vanligen görs. 
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Inledning 
 

Mitt examensarbete kommer att handla om: Inkludering till varje pris, av barn i behov av 

särskilt stöd i klassrummet. Uppsatsen avser att undersöka hur integreringen fungerar i 

klassrummet av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och hur detta påverkar studieron i 

klassrummet. En hypotes att undersöka är om integreringen i klassrummet kan leda till 

exkludering istället för inkludering. Professor i specialpedagogik Claes Nilholm (Arndt, 2014, 

s 1) menar att inkluderingsbegreppet istället är en fråga om integrering, det vill säga att den 

fysiska platsen, men att känslan för eleven att känna sig delaktig uteblir.  

 

I artikeln ”Svårt att hitta vägen till inkludering” av Sten Arndt (2014, s 1) uttrycker Nilholm 

att om lärare i skolan ska kunna jobba med inkludering, krävs det först och främst att alla har 

en lika syn på vad som menas med begreppet. Nilholm (2014, s 1–5) menar att oenigheten om 

vad man egentligen menar med begreppet inkludering oftast det stora problemet. Lärare menar 

olika saker med begreppet och därför pratar man förbi varandra. Det finns även en risk för att 

begreppet blir urvattnat (2014, s 1–5). 

 

I min studie har jag för avsikt är att undersöka hur lärare ser på begreppet inkludering och vad 

begreppet innebär för dem. Nilholm, (2014, s 2) beskriver att begreppet inkludering är en fråga 

om att känna sig inkluderad, det vill säga att känna tillhörighet med till exempel en klass 

(Nilholm, 2014, s 2). Medan begreppet integrering snarare handlar om att samlas på en fysisk 

plats. Man kan alltså vara integrerad men fortfarande känna sig exkluderad. För att känna dig 

inkluderad krävs mer än att dela fysisk miljö (Nilholm, 2014, s 2). 

 

Begreppet inkludering har ett huvudsakligt syfte vilket bör vara att skolan ska anpassas efter 

barns olikheter, istället för att barn i behov av särskilt stöd ska anpassas efter skolans norm 

(Nilholm, 2007, s 97). Värdegrundsarbetet i skolan är viktigt och det är en fråga om hur man 

behandlar varandra. Skolans uppgift är att hjälpa varje elev att nå målen. I och med att alla är 

olika skiljer sig arbetet i hur vägen dit ser ut. Alla har olika inlärningsstilar, behov, talanger och 

förmågor och det gör att det kräver individuella handlingsplaner (Nilholm, 2007, s 97). Utifrån 

detta synsätt har alla elever särskilda behov och det är ett problem i sig. Problematiken skapas 

när lärare ska försöka skräddarsy undervisningen så att den passar alla elever och deras 

individuella behov. För att man ska lyckas få med alla elever, måste man bygga broar mellan 

eleverna och även skapa samarbete och förståelse mellan dem förklarar Lundqvist (2013, s 

145). Då skapar man samtidigt en plattform där alla får vara med och känna sig inkluderade 

och alla får plats. Det har även stor betydelse vilken syn och vilka värderingar lärarna har på 

sina elever och att läraren ser olikheter som en tillgång (Lundqvist, 2013, s 145–147).  

 

Efter att jag tagit del av aktuell litteratur är min hypotes att begreppet inkludering kan breddas. 

Det behöver inte vara en fysisk plats, utan är snarare en känsla av att tillhöra en grupp och vara 

en del i ett sammanhang. Skolverket skriver att alla barn har rätt att utvecklas så långt det är 

möjlig. Efter att jag ha tagit del av rapporten ”Offentlig utfrågning om trygghet och studiero i 

skolan” (Ernkrans & Nordling, 2018), kan jag konstatera att frågan om studiero i skolan är 
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högst aktuell idag då alla elever integreras i samma klassrum oavsett behov. I rapporten har 

olika instanser gått till botten med att undersöka vad som gör att studiero saknas på många 

svenska skolor. De olika instanserna är bland annat Skolverket, Skolinspektionen, Lärarnas 

Riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Lärarförbundet, SKL, Sveriges elevråd, Friends, 

Linnéuniversitetet, Högskolan Väst samt Internationella Engelska Skolan, för att nämna några. 

Studiero i klassrummet en viktig parameter för att undervisningen ska bli lyckad för alla elever 

(Ernkrans & Nordling, 2018, s 8). 

 

 

Syfte 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om integrering av utåtagerande barn i behov 

av särskilt stöd och elevens assistent i klassrummet leder till ökad inkludering ur ett 

lärarperspektiv.  

Syftet med studien kan operationaliseras av följande frågeställningar: 

 Hur beskriver lärare begreppet inkludering? 

 Hur beskriver lärare i att arbetet fungerar då de utåtagerande eleverna med särskilda 

stöd och hens assistent integreras i klassrummet? 

 Hur beskriver lärarna att studieron påverkas i klassrummet då alla elever integreras i 

samma lokal? 

Avgränsningar  

 Studien avser endast lärarperspektivet. Därför har endast lärare intervjuats och inga 

elever. 

 Studien har genomförts med lärare som jobbar i årskurs 1–3 i de samhällsvetenskapliga 

ämnena. Dock är denna problematik av mer allmängiltig karaktär och skulle hypotetiskt 

sett kunna gälla andra ämnen och årskurser. 

 

Centrala begrepp 
 

Jag har tagit del av aktuell litteratur och tidigare forskning inom området och där finns det en 

rad centrala begrepp som ständigt återkommer. Dessa begrepp är därför aktuella i denna studie. 

För att få en djupare förståelse är det därför viktigt att reda ut begreppen inkludering och 

integrering och hur de kommer används och tolkas i denna uppsats. Begreppet särskilt stöd är 

relevant då rapporten belyser elever i behov av särskilt stöd och hens assistent. När dessa 

centrala begrepp diskuteras i uppsatsen, är det utifrån följande tolkningar: 
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Inkludering  
 

Begreppet inkludering har sedan Läroplanen för grundskolan 1980, varit ett viktigt begrepp i 

skolan.  Under Lgr80 föddes idén om att specialundervisning främst skulle ske i det ordinarie 

klassrummet. Alla elevers lika rätt att delta i klassrummet på lika villkor, har funnits med sedan 

dess. Syftet var och är fortfarande, att alla elever ska ha möjlighet att känna tillhörighet och få 

utvecklas efter sina förutsättningar (Asp-Onsjö, 2014, s 384–385).  Enligt Nilholm (2014, s 1–

5) innefattar begreppet tre betydelser. Den första fokuserar på placeringen, och Nilholm menar 

att elever i svårigheter ska finnas med i det vanliga klassrummet. Den andra är fokus på 

individen- det vill säga att individen ska trivas i skolan, ha kompisar och nå samtliga mål. Den 

tredje betydelsen är fokus på gemenskapen. Det innebär att alla elever ska känna sig delaktiga 

i skolan och ingå i ett demokratiskt samarbete och att det snarare ses som en tillgång att alla är 

olika (Nilholm, 2014, s 2). I denna rapport är det Nilholms beskrivning av begreppet 

inkludering som jag kommer att använda mig av.  

Integrering 
 

I den aktuella debatten i dagens samhälle och skola är begreppet integrering frekvent använt 

(Nilholm, 2006, s 9). Man kan vara integrerad i ett klassrum, en fysisk plats, men fortfarande 

inte vara inkluderad psykiskt beskriver Nilholm (Arndt, 2014). Det är Nilhoms syn på begreppet 

integrering som kommer att användas i denna rapport. Den definitionen av integrering som 

handlar om den fysiska platsen. 

 

Studiero 
 

För att lära i skolan är studiero i klassrummet en viktig aspekt för att eleverna ska lyckas. 

Utebliven studiero får negativa konsekvenser i klassrummet för alla. Utebliven studiero i 

klassrummet gör det svårare för alla elever att hålla koncentrationen uppe (Skolinspektionen, 

2016, s 8). När Skolinspektionen granskade vad som behövs i skolan för att eleverna lättare ska 

lyckas nå målen, var studiero en av de viktigaste parametrarna. Studiero blir ett aktuellt begrepp 

i denna rapport då den automatiskt påverkas av allt större klasser och elever med olika behov. 

Följande står att läsa i skollagen, kapitel 5, om rätten för alla elever att få studiero i skolan.  

 

Arbetsmiljö 3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (Skollagen, 2018, kap 5, s 18). 

 

Utifrån ovanstående beskrivning kommer min uppsats behandla begreppet studiero i 

klassrummet. 

 

Särskilt stöd 
 

Om det framkommer i skolan eller från vårdnadshavare, att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst skall uppnås, så ska eleven så snart som möjligt få möjlighet till stöd. 

Detta kan då ske i form av extra anpassningar. Efter utvärdering sätts eventuellt särskilt stöd in 
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och det är insatsens omfattning och hur länge den skall pågå som skiljer särskilt stöd från extra 

anpassning (Lindqvist & Rodell, 2015, s 7–8).  

 

Min uppsats avser att belysa de utåtagerande elever som fått beviljat särskilt stöd enligt 

ovanstående premisser och som dessutom har en egen assistent med sig i klassrummet. 

 

 

Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer begreppen en skola för alla, integrering och inkludering förklaras ur ett 

historiskt perspektiv.  

 

Historisk tillbakablick 
 

För att förstå vad som menas med begreppet inkludering kommer här en historisk tillbakablick. 

Begreppet har vuxit fram ur något som i början mer benämndes som ”en skola för alla”. Tanken 

om ”en skola för alla” växte fram under 1800-talet då Sverige var ett industrisamhälle. Man 

ville skapa en så kallad bottenskola som kunde ta emot alla elever oavsett klasstillhörighet 

menar Nilholm (2011, s 2). Under 1960-talet hände det också att skolor sorterade sina elever i 

klasser efter villa-, radhus-, och höghusområden. För att lyckas med att sälja in idén om ”en 

skola för alla” till de mer privilegierade skikten i samhället gällde det att ha en skola med hög 

kvalitet. Då blev konsekvensen att det inte längre fanns en naturlig plats för elever med 

funktionsnedsättningar och andra typer av svårigheter. Kritiken växte dock med tiden för olika 

särlösningar och alla elevers rätt till att ingå i ”en skola för alla”. Bottenskolan hade inrättats 

för att få bukt med just dessa typer av problem och nu växte kritiken (Nilholm, 2011, 2–3). När 

så pendeln till slut slog över, i mitten av 1960-talet blev det alltmer vanligt att elever med 

funktionsnedsättningar eller skolsvårigheter av olika slag gick i ”vanliga” klasser i ”vanliga” 

skolor (Nilholm, 2007, s 90). Specialpedagogiken började nu samordnas tillsammans med den 

vanliga undervisningen och eleverna som behövde stöd skulle i möjligaste mån få stöd i 

klassrummet. Ordet integrering blev ett vedertaget begrepp. Man tolkade på den här tiden 

begreppet mer som en beskrivande formulering där alla elever fick sin undervisning på samma 

fysiska plats, det vill säga i klassrummet (Nilholm, 2007, s 90). 

 

Nilholm, (2011, s 3) beskriver att det var under 1980-talet som begreppet inkludering växte 

fram. Man fick istället insikt om att integrering snarade handlade om en fysisk plats och att 

begreppet inkludering mer passande beskrev känslan av att vara inkluderad. Under 1980-talets 

Sverige var det fortfarande vanligt med specialskolor, särskolor och särskilda 

undervisningsgrupper (Nilholm, 2011, s 3–4). Åtgärder och lösningar för dessa elever löstes i 

form av obs-klasser, läskliniker och hjälpklasser (Lindqvist & Rodell, 2015, 7–8). I Sverige 

under tidiga 1990-talet var kategorisering och diagnostisering av elever mer vanligt än sällsynt. 

Det var många som då inte uppfyllde kravet till det man ansåg vara normen (Persson, 2013, s 
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31–32). Särlösningar motiverades med att det var för individens bästa och här fanns möjlighet 

till mindre, lugnare och bättre anpassad undervisning och en miljö för elevens bästa. Här hade 

eleven möjlighet att möta andra elever som befann sig i liknande livssituation. Ett argument 

som har funnits med länge men som kanske inte lika frekvent används idag, är att särlösningar 

tar hand om de elever som läraren inte har möjlighet att hjälpa i den ordinarie 

klassrumsundervisningen (Nilholm, 2011, s 4).  

Kritiken mot denna typ särlösningar är att man inte vill att de elever som är avvikande ska känna 

sig utpekade. Det blir inte heller samma stimulans av kamrater som när man är integrerad i det 

ordinarie klassrummet menar Nilholm (2011, s 4). Inkluderingens förespråkare förklarar att 

mångfald är en tillgång och det kan istället bli negativa effekter på övriga klassen av att dessa 

elever inte finns med integrerade och inkluderade i klassrummet.  I det klassrum där olikheter 

ses som en resurs har alla istället något att lära av den mångfald som skapas. Det är därför 

nyttigt att elever med olika erfarenheter och förmågor får mötas i ett och samma klassrum och 

därigenom föds insikten om att olikheter istället kan ses som en tillgång (Nilholm, 2011, s 4). 

Någon som varit inflytelserik av begreppet ”en skola för alla” är den norske professorn Peder 

Haug. Haug menar att rätten till delaktighet i en social gemenskap är viktig och att ingen pekas 

ut eller utesluts på grund av att eleven inte förmår att prestera (Nilholm, 2011, s 5). 

 

Även Nordström (2013, s 30) menar att innan begreppet inkludering introducerades så var det 

snarare begreppet integrering som användes. Då handlade det snarare om att de elever som 

tidigare varit inskrivna på särskolor, nu skulle ”föras in” i den vanliga skolan. Felet var då att 

man trodde att dessa elever kunde ”föras in” utan att undervisningen också förändrades och 

anpassades för dessa elever. En inkludering av dessa elever skulle istället betyda att den 

ordinarie undervisningen anpassades så att den så bra som möjligt mötte dessa elevers behov. 

Nordström (2013, s 31) talar om en fysisk och en social integrering. Hon menar att om den ena 

formen av integrering finns behöver inte det betyda, att den andra formen per automatik också 

finns. Fysisk integrering innebär att eleven befinner sig på samma plats som de andra, medan 

social integrering snarare betyder social kontakt mellan personer (Nordström, 2013, s 31). 

Skolsvårigheter har alltid funnits i skolans historia och vi kommer aldrig att hitta en pedagogisk 

lösning för dessa problem. Istället är det viktigt att försöka stötta och bemöta dessa elever på 

bästa sätt, menar Hjörne och Säljö (2013, s 73). 

Särskilt stöd och hur det fungerar, steg för steg 
 

Dagens skola ställer högre krav på lärarens uppdrag när det gäller att uppmärksamma elever i 

behov av särskilt stöd, och därefter anpassa undervisningen så att den når alla elever. Om det 

framkommer från skolan eller vårdnadshavare att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst skall uppnås, så ska eleven så snart som möjligt få möjlighet till stöd. Det står skrivet 

i skollagen och detta kan då ske i form av extra anpassningar. Tidigare åtgärder och lösningar 

för dessa elever var, som tidigare nämnts, i form av obs-klasser, läskliniker och andra varianter 

av lösningar. Detta kunde då leda till segregering eller exkludering. Här låg fokus istället på att 

komma ikapp det som eleven låg efter, eller för att komma upp till den nivå där normen befann 

sig, det vill säga en kompensatorisk lösning (Lindqvist & Rodell, 2015, s 7–8). Här försöker 
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man genom extra resurser stärka de svagheter som eleven påvisar. Man studerar först vilka 

sidor som eleven har svårt med, och försöker sedan att konstruera ett arbetssätt som styrker upp 

de svaga sidorna. Målet är att eleven ska komma upp till den nivå som de andra eleverna 

befinner sig på, för att sedan återgå till den ordinarie undervisningen (Haug, 1998, s 18). Vidare 

beskriver Haug (1998, s 18) att det huvudsakliga målet i det kompensatoriska perspektivet, var 

att eleven på sikt skulle kunna fungera som övriga normen i samhället. Kompensationen som 

idé föddes då man ville se en effekt som var behovs-, nytto-, och effektorienterad. Metoden 

användes i huvudsak in på 1970-talet. Diagnoser, menar Haug (1998, s 18), är starkt präglade 

av de rådande kulturella värderingar som råder i samhället. Författaren menar att diagnoser och 

begrepp är mycket mer en social konstruktion än vad vi kan ana. Den diagnos som ställs på 

eleven har alltid blivit påverkad av den kulturella och sociala miljö som omger dem och den 

sakkunnige. I samhället och skolan är det yrkesmännen som har makt att definiera diagnosen 

av eleven. Därmed menar Haug (1998, s 18), att det är en sorts social kontroll som utspelar sig 

i dagens samhälle och skola. Det har även visat sig att elever med inlärningsproblem sällan 

klarar att ta igen kunskapsbrist i form av kompensatoriska lösningar och ännu mer sällan 

kommer dessa elever upp i samma nivå som sina klasskamrater Haug (1998, s 18.) 

Det finns skrivet i läroplanen att skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2017a, s 6). Därför ska det 

finnas olika vägar till att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som är svaga och 

på olika sätt har svårigheter att nå dessa mål. Undervisningen ska därför inte utformas lika för 

alla elever, (Lgr11, 2017a, s 8). Om en elev visar sig behöva extra anpassningar, är detta något 

som läraren själv kan genomföra i sin undervisning. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera 

dessa stödinsatser och om eleven fortfarande inte utvecklas som önskas mot kunskapsmålen 

som minst skall uppnås, måste de extra anpassningarna utökas, för att ännu mer stärka eleven. 

Rektorn som får informationen ansvarar för att en utredning startar så snart som möjligt 

(Skolverket, 2014b, s 10–22). Forskning visar att skolor med bra lärandemiljöer är i mindre 

behov av specialpedagogiska insatser för att lärarna på dessa skolor är bättre på att 

individanpassa undervisningen (Asp-Onsjö, 2014, s 381). Utredningen om behov av särskilt 

stöd görs för att skolan ska få ett bra underlag och förstå varför eleven har svårigheter och vilka 

speciella stödinsatser som bör sättas in (Skolverket, 2014b, s 14). Utredningen genomförs av 

elevhälsan/elevhälsoteamet på skolan. Detta för att få en bred kompetens om hur elevens 

problem bäst tillgodoses (Hjörne och Säljö, 2013, s 74–78). Utredningen tar fram ett passande 

åtgärdsprogram som är en skriftlig bekräftelse av elevens behov och vilka särskilda 

anpassningar som är lämpligast för eleven. Åtgärdsprogrammet kan även vara ett stöd att 

använda sig av vid planeringen av undervisningen (Skolverket, 2014b, s 14).  

Särskilt stöd är ett stöd av mer kvalificerad karaktär och är inte lika lätt att utföra i den ordinarie 

undervisningen. Omfattningen av insatserna kan vara mer djupgående och vara under en längre 

tid. I elevens IUP, individuella utvecklingsplan, ska läraren dokumentera och sammanfatta 

utredningar och åtgärdsprogram och vilka insatser som eleven är i behov för att nå 

kunskapskraven (Skolverket, 2014b, s 11–14). 
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Salamancadeklarationen          
 

För att främja barn med funktionsnedsättningars rätt att ha sin undervisning tillsammans med 

andra barn skapades denna deklaration 1994 i staden Salamanca. Sedan 

Salamancadeklarationen skrevs blev begreppet inkludering ett av det mest använda inom det 

specialpedagogiska området. Enligt Barow (2013, s 23) är inkludering en pågående process i 

skolutvecklingen. Författaren menar att inkluderingen i klassrummet ska möjliggöra att så 

många elever som möjligt kan vara delaktiga och aktiva i lärprocessen i klassrummet. Barow 

förklarar även han begreppet inkludering som en skolmiljö där vi värdesätter elevers olikheter. 

Förutsättningen för att utveckling av inkludering ska fungera, är dock att undervisningen 

anpassas efter elevernas behov. För att detta ska lyckas måste skolan vara öppen för 

förändringar (Barow, 2013, s 22–23). Genom Salamancadeklarationen fick begreppet 

inkludering, sitt internationella genombrott. I deklarationen fastslogs riktlinjer för hur arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd skulle bedrivas på nationell och internationell nivå (Nilholm, 

2007, s 90).  

Studiero i skolan 
 

I mars 2018 höll utbildningsutskottet en öppen utfrågning i riksdagen angående studiero i 

skolan, ”Offentlig utfrågning om studiero i skolan” (Ernkrans & Nordling, 2018). Till 

deltagarna som bjudits in att diskutera detta fanns representanter från olika instanser, 

utbildningsutskottet, skolverket, skolinspektionen, universitetslektorer och docenter.  

 

Pernilla Sundström från Skolverket (2018, s 11) förklarade att det primära i denna utfrågning 

rörde hur skolan kan nå studiero. I rapporten skriver man att en av de insatser som regeringen 

har vidtagit är att man har ökat personaltätheten i skolan. En annan dimension i frågan om 

studiero, är ordningsregler och vikten av att eleverna själva är med och skapar dessa regler. 

Men man diskuterade även hur man kan skapa ett studieklimat i klassrummet så att så många 

som möjligt känner sig inkluderade i undervisningen.  

 

Forskaren, Marcus Samuelsson (2018, s 38) vid Högskolan Väst, lyfte vikten att elever i skolan 

ska känna sig säkra och trygga socialt, känslomässigt, intellektuellt, fysiskt och även psykiskt 

för att skoldagen ska fungera bra. Han menade att detta hör till grundläggande mänskliga behov. 

Samuelsson (2018, s 38) talade vidare om hur viktigt det är för klassrumsklimatet att lärare i 

skolan skapar en förtroendefull atmosfär genom att erbjuda en utvecklande lärmiljö och en 

acceptans för var och en, men även att ge ett emotionellt stöd i ett ”organiserat” klassrum där 

det finns stöd för inlärning.  

 

Lisbeth Ahlqvist (2018, s 53) från Specialpedagogiska skolmyndigheten förklarade att goda 

relationer mellan lärare och elev gör stor skillnad i klassrummet och särskilt för de elever som 

själva har svårt att skapa goda relationer. Där behöver lärarna vara flexibla och ödmjuka i sitt 

bemötande (Ernkrans & Nordling, 2018).  
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Skolinspektionen fick i uppdrag att granska vad som behövs förbättras i skolan för att eleverna 

lättare ska kunna nå målen för verksamheten. I rapporten Skolans arbete för att säkerhetsställa 

studiero (Skolinspektionen, 2016) undersöker man bland annat om skolmiljön och 

undervisningen präglas av studiero. Med studiero menar man exempelvis att störande inslag 

under lektionen minimeras (Skolinspektionen, 2016, s 5–7). Rapporten visade att ett stort antal 

faktorer påverkar studieron i klassrummet. Den visade att det är viktigt att lektionerna ska ha 

tydligt mål, innehåll och struktur. Det gäller att lyckas med individanpassning, variation och att 

alla elever får de utmaningar de behöver. Skolinspektionens egna erfarenheter, nationella 

undersökningar och tidigare forskning visar att det i dagsläget finns problem med ordningen i 

klassrummet som stör studieron (Skolinspektionen, 2016, s 8). 

 

 

Koppling till skollagen och skolans styrdokument 
 
I detta avsnitt kommer jag att granska vad som står i skollagen och skolans styrdokument som 

kan kopplas till denna uppsats.  

Skollagen  
 

Enligt skollagen har elever rätt till särskilt stöd för att på så sätt kunna utvecklas så långt det är 

möjligt. Som tidigare beskrivits ska extra anpassningar alltid först sättas in och ifall dessa extra 

anpassningar inte är tillräckliga, skall särskilt stöd tillsättas och detta enligt skollagen. I kapitel 

2 i skollagen står följande:  

7 § 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 (Skollagen, 2011, kap 2, 7§, s 12).  

 

Intressant för denna rapport är att det står att stödet får ges i annan undervisningsgrupp:  

11 § Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till (Skollagen, 

2011, kap 3, 11§, s 12).  

Läroplan för grundskolan 
 

Aktuellt för denna rapport är också att belysa vad läroplanen skriver om de elever som är i 

behov av särskilt stöd och vidare är relevant för denna studie. Här står det, att det inte är tänkt 

att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla elever eftersom alla lär sig på olika sätt. 

Lärare i skolan har ett särskilt ansvar att se till att de elever som har svårigheter att nå målen får 

den hjälp de behöver utefter sina förutsättningar.  
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017a, 

s 6), 

 

 

Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera olika avhandlingar, artiklar och aktuell litteratur som 

är relevant och intressant för denna studie. Materialet som ligger till grund för denna empiriska 

studie är bearbetat under Examensarbete 1. 

 

Definitioner 
 

Som tidigare nämnts, kan begreppen integrering och inkludering förstås och användas på olika 

sätt. Flera författare menar att otydlighet gällande definitionen av begreppen leder till otydlighet 

i verksamheten och på sikt att skolan inte är lika för alla. Exempelvis Nilholm och Göransson 

(2013, s 70–73) förklarar att om den svenska skolan ska sträva mot samma mål är det klokt att 

tydliggöra vad som egentligen avses med inkludering. Det är även viktigt att ta reda på huruvida 

en miljö upplevs inkluderande av alla elever och om de tycker att de har inflytande (Nilholm, 

Göransson, 2013, s 70–73). Nilholm och Göransson får medhåll från Jan Rocksén, 

generaldirektör för specialpedagogiska institutet. Rocksén skriver i sin artikel Inkludering – ett 

nytt modeord i skolan? (2004), att alla i skolans värld är såklart villiga att påstå att man är för 

inkludering. Men vad menar vi egentligen med begreppet, frågar sig Rocksén. Precis som 

begreppet ”en skola för alla”, är det ingen som motsäger sig begreppet inkludering. Att integrera 

alla barn i samma klassrum, kan väl ses som ett tappert försök till inkludering men som snarare 

handlar om just, integrering, det vill säga den fysiska platsen. Genom att placera alla elever i 

samma klassrum blir man också beroende av att ha en extra resurs i klassrummet. Målet i sig 

är väl inte att alla ska vara integrerade i samma klassrum, utan målet, måste väl ändå vara att 

eleverna känner delaktighet, gemenskap och att det lär sig? (Rocksén, 2004, s 1). 

Generaldirektören för specialpedagogiska institutet, ställer sig frågande: 

 

-Är det, med andra ord, säkert att integrering är positivt som de flesta hävdar? Det tycks bero på 

vad man lägger i begreppet, (Rocksén, 2004, s 1). 

 

Rocksén menar vidare att begreppet inkludering används liktydigt med begreppet integrering. 

Har man inte rett ut innan vad man faktiskt menar med begreppen, blir förvirringen total i 

debatten. Om man från början utgår från att integrering innebär att alla redan tillhör gruppen 

och gemenskapen, blir således förhållningssättet ett annat. Rocksén menar att om vi istället 

skulle ändra på skolvärldens utgångspunkt, och istället utgå från att alla är olika, och att det 
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istället är det normala. Människor är i grunden olika och att begreppet inkludering handlar 

kanske främst om attityder och värderingar. Till sist kanske en inkluderande undervisning 

snarare handlar om att anpassa undervisningen så att den passar många olika utvecklingsnivåer, 

kunskaper och förmågor, snarare än att alla ska vara integrerade i samma klassrum (Rocksén, 

2004, s 1). Författaren menar att den svenska skolan redan har bestämt sig för att vara 

inkluderande, det står i värdegrunden. Det står också i FN:s standardregler, 

Salamancadeklarationen och barnkonventionen, men vad är det då som man inte är överens om, 

frågar sig Rocksén. I grunden handlar det om att vi måste förändra skolans struktur och kultur 

från grunden. Skulle lärare istället utgå ifrån att alla är olika från grunden och därför behöver 

olika lärandeprocesser och lärmiljöer skulle detta inte vara främmande för eleverna. Om man 

utgår från att alla är olika och därmed lär sig olika kan vi istället ställa oss frågorna: 

 

Hur skapar vi goda lärandemiljöer? Hur formar vi miljöer för gemenskap och delaktighet? 

(Rocksén, 2004, s 1). 

 

Genom att inta detta förhållningssätt, att alla är olika, handlar denna samhällsdebatt om hela 

skolvärlden, istället för om enskilda individer. Författaren avslutar sin artikel genom att lägga 

en diskursanalytisk infallsvinkel på debatten: 

 

 Är vi överens eller är vi bara det på ett retoriskt plan? (Rocksén, 2004, s 1). 

 

Göransson, Nilholm & Karlsson beskriver att det finns de som tror att skolan har ett särskilt 

fokus på just rätten till inkludering eller delaktighet, men inget av dessa begrepp står med i 

varken skollagen eller Lgr11. Det blir extra intressant då man inom specialpedagogiken länge 

hävdat att inkludering som något att sträva efter. Kan man då säga att den svenska skolan är 

inkluderande? Det frågar man sig i artikeln Inklusive education in Sweden? – a critical analysis 

(Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011) där denna fråga analyseras. Där konstaterar man att 

styrdokumenten för den svenska skolan inte är så inkluderande som det annars påstås. Om det 

hade skrivits i läroplanen att skolan ska vara inkluderande och att olikhet ska ses som en 

tillgång, så hade målet inkludering varit tydligare, menar man. 

 

Synen på särskilda behov 
 

Oftast är det medier som förmedlar en vinklad bild av ständiga konflikter och problem, även 

om dessa problem kanske har sitt ursprung i elevens hemmiljö. Hjörne & Säljö (2013, s 73) 

skriver att om medierna istället hade gett en mer rättvis analys av skolan skulle man istället se 

att för de allra flesta elever fungerar skolan som en stöttande och fast punkt, när det kanske 

istället är hemmet eller andra vuxna i elevernas närhet som sviker (Hjörne & Säljö, 2013, s 73). 

Skolan får sällan det positiva erkännandet i den allmänna samhällsdebatten utan det är istället 

oftast det motsatta som speglas (Hjörne & Säljö, 2013, s 73).  

 

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, skriver i sin bok, Barn 

och elever i svårigheter - en pedagogisk utmaning (2012), att i dagens skola är inkludering i 

högre grad ett mål för skolan som helhet. Alla ska ha möjlighet att känna sig delaktig och inte 
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pekas ut. I skolan ska olikheter ses som något positivt och det ska finnas tolerans för de som är 

annorlunda. Prestationen i skolan ska inte heller bli grunden för värdering och tillhörighet. Det 

finns även forskning som visar att för skoltrötta/omotiverade elever med social belastning av 

något slag, mår bra av segregerade lösningar (Nilholm, 2012, s 37).  Det kompensatoriska 

uppdraget som finns i dagens skola innebär att skolan ska kompensera för elevers olika 

förutsättningar samtidigt som man ska ta hänsyn till elevens olika intressen. I Sverige idag 

uppskattas drygt 15 % av eleverna i grundskolan får särskilt stöd i dagsläget. En fråga är 

huruvida skolans kompensatoriska uppdrag ska innebära att man gör elever mer lika varandra, 

istället för att låta barnen vara sin särprägel. Det är lätt att tolka styrdokumenten som att det 

kompensatoriska uppdraget istället innebär att elever som inte når kunskapsmålen eller av andra 

skäl behöver särskilt stöd, ska formas mer lika de andra eleverna. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att många elever i den svenska skolan idag får kompensatoriska insatser (Nilholm, 

2012, s 53–55). När en elev hamnar i svårigheter i skolan diskuteras ofta hos vem ansvaret för 

dessa elever ligger, hos läraren, specialläraren eller specialpedagoger. I skolan händer det att 

en mikropolitik utvecklas där olika gruppers intressen möts men dock är det rektorn som har 

det yttersta ansvaret. Villkoren för hur olika skolor sköter hanteringen av dessa elever är väldigt 

skiftande runt om i landet (Nilholm, 2012, s 75–77). 

 

En skola för alla 
 

Skolsvårigheter kommer alltid att finnas i skolan och har alltid funnits (Hjörne & Säljö, 2013, 

s 73). Eftersom skolan är en plats där alla barn har olika förutsättningar och behov kommer 

dessa dilemman alltid uppstå. Hjörne och Säljö (2013, s 73) menar att man aldrig kommer att 

hitta en slutlig lösning, som blir giltig för alla elever i svårigheter, utan utmaningen blir att hitta 

de pedagogiska metoder som fungerar för var och en. Det som är viktigt är istället att titta på 

hur man ska utveckla skolan så att nya generationer av elever känner sig hemma i skolan och 

kan utvecklas. Att stötta elever i skolan är skolans ständiga ansvar, det är det som lärare 

dagligen gör (Hjörne & Säljö, 2013, s 73). 

 

Nilholm, (2012, s 108–109) förmedlar tydligt i sin bok sin egen åsikt, som till viss del syftar på 

evidensbaserad forskning. Nilholm hävdar att inom skolan måste lärare bli bättre på att i första 

hand utvärdera sin egen undervisnings kvalité. Den är en avgörande faktor för att undvika att 

elever hamnar i svårigheter. Det finns även tecken på att vissa specialpedagoger upplever att 

det är svårt att påverka ämnes- och klasslärares arbete. Det är av stor vikt att lärare lägger 

mycket energi på att utveckla den egna undervisningen, genom att gestalta den egna 

undervisningen annorlunda, skulle särlösningar i möjligaste mån kunna undvikas. Han menar 

också att lärare idag måste bli bättre på att lära av varandra genom att öppna sitt klassrum för 

insyn i arbetet med eleverna. Naturligtvis är det viktigt att skapa förtroendefulla relationer med 

föräldrarna, framförallt med de föräldrar vars barn som hamnat i svårigheter (Nilholm, 2012, s 

109). 
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Teori 
 

I detta avsnitt kommer jag med hjälp av ett teoretiskt verktyg försöka skapa ett större perspektiv 

och vidga seendet på denna studie. Genom diskursanalys som metodansats ska jag studera 

språkets roll i hur vi skapar vår verklighet. Diskurs handlar, enkelt förklarat, om språk och 

meningsutbyte. Diskurs kan också beskrivas som en ram för vad som sägs och inte sägs. Det 

behöver inte nödvändigtvis vara det som sägs, utan kan även gälla skriftlig kommunikation 

(Larsén, 2009, s 102). 

 

Diskursanalys 
 

När jag utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv ser på hur skolan och lärare uppfattar begreppet 

inkludering får jag verkligheten beskriven i en rad begrepp.  

 

Michel Foucault var den som satte diskursanalysen på kartan genom sina teorier, begrepp och 

de empiriska undersökningar han genomförde (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 19). Det 

som kännetecknade Foucault och det han var intresserad av att kartlägga var ”reglerna” för 

vilka utsagor och teorier som blir de som anses mest ”sanna” och accepterade, i en bestämd 

tidsepok. Foucault ville titta på de ”regler” som ligger bakom det vi får säga och det som absolut 

otänkbart att säga och de regler som betraktas som sanna eller falska. De intressanta är, menar 

Foucault, att även om vi har möjlighet att uttala oss på oändligt många olika sätt, är det ungefär 

samma typer av uttalanden som upprepas. Det finns också uttalanden eller utsagor som man i 

en speciell tidsepok, aldrig skulle få för sig att uttala eller förmedla (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s 19). Även Kristna Boréus (2015, s 176) beskriver att det företeelser vi uppfattar 

i vår omvärld varierar mellan olika epoker. Det som vi förr kallade ”oäkta barn”, det vill säga 

det som föddes utan att föräldrarna var gifta, skulle vi idag inte kategorisera alls.            

 

Genom en diskursanalys studeras vilka sanningar som skapas om vad som till exempel anses 

som normalt, det vill säga normen, och vad som anses onormalt. Vad är det egentligen som tas 

förgivet i debatten eller i samhället och vad är det som osynliggörs, genom hur det beskrivs och 

debatteras i samhällsdebatten? Språket har en stor betydelse i hur vi skapar oss själva och andra. 

Språket är både det som sägs, men också det som skrivs, i media, böcker och tidningar. Vi har 

skapat bilder av verkligheten i det språk vi brukar (Bolander, Frejes, 2014, s 90–91). Genom 

det språk vi väljer, väljer vi vad som är värt att tala om och vad som vi anser är värt att lägga 

energi på. Genom att välja något, väljer vi även bort annat. Därför är verkligheten beroende av 

hur den benämns. Genom språket kan vi innesluta och utesluta, inkludera eller exkludera, utan 

att mottagaren är medveten om det. Vi kan därför inte ta förgivet att det finns en objektiv 

sanning eller verklighet. Den hade kunnat vara på ett annat sätt om vi hade benämnt den på ett 

annat sätt och talat om verkligheten på ett annat sätt. Om en lärare på en skola skulle tala om 

en elev som svag, eller mindre avancerad, kan det lätt innebära att vi sedan ser eleven på ett 

speciellt sätt. Ibland på helt rätt grunder, men ibland, menar författarna, att dessa benämningar 
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påverkar oss på ett sätt som vi kanske inte riktigt är medvetna om. Det är alltså språket i sig 

som påverkar lärare och andra hur de exempelvis ser på elever (Bolander, Frejes, 2014, s 90–

91).  I diskursanalysen hävdar man att språket formar vårt sätt att se världen. Beroende av vilken 

tid vi befinner oss i, och beroende av den samhällskontext vi befinner oss i, tokar vi vår omvärld 

olika. Det är därför alltid av stor betydelse att ta hänsyn till hur ordet sägs, i vilket sammanhang 

det sägs, och därigenom skapas en verklighet för vad som blir ordets innebörd och hur vi ska 

tolka det (Bolander, Frejes, 2014, s 90–91). En diskursanalytiker menar att när exempelvis 

intervjuer har genomförts, skrivs materialet ner och bildar en verklighet, likaväl som att 

anteckningarna från en observation skrivs ner och beskriver en annan verklighet. Som 

diskursanalytiker menar man att dessa olika tolkningar om att förstå verkligheten gör alla försök 

på att beskriva den egentliga sanningen. Alla texter och beskrivningar vi läser beskriver en 

verklighet. Men, det är alltid vissa texter och beskrivningar som får status och anses vara mer 

sanna, medan andra hamnar utanför denna sanning, eller diskurs (Bolander, Frejes, 2014, s 92–

94). Det är just detta fenomen, som är intressant för mig att titta närmare på. De olika 

beskrivningar av verkligheten som får status att vara ”sanningen” i ett visst sammanhang. 

 

När en diskursanalytiker är intresserad av att försöka beskriva verkligheten, är hen införstådd 

med, att det vi uppfattar som sant och rätt, och det vi tar förgivet, beror på i vilken tid och vilken 

samhällskontext vi befinner oss i (Bolander, Frejes, 2014, s 111). Hade vi befunnit oss i en 

annan tid, hade det vi tänker är sant och rätt, sett annorlunda ut. Foucaults beskrev det som att 

människan skapar ”regler” för vad som är möjligt och inte möjligt att säga inom olika 

institutioner, exempelvis i skolan. Foucault menar att det exempelvis i skolan finns oskrivna 

”regler” om vem som kan prata, hur, när och med vilken auktoritet någon kan prata. Detta är 

ett exempel på de maktrelationer som finns i skolans värld. Inte makt i form av att en person 

innehar den, utan istället är makt något som ständigt finns i skolans värld (Bolander, Frejes, 

2014, s 96).  

 

Det var under 1900-talet som forskarvärlden fick upp intresset för språket och hur språket 

formar den värld vi lever i.  Det benämns som den språkliga vändningen, och nu lyfte man fram 

argument som beskrev att det vi ser som sant, är en språklig konstruktion som ständigt 

förändras. Sett ur en diskursanalytisk synvinkel kan vi lättare förstå att språket formar världen 

på olika sätt (Frejes, Thornberg, 2014, s 91–92). På det sättet som orden sägs, i de olika 

sammanhang som orden sägs, skapar de olika verkligheter. Diskursanalys är därmed en viktig 

infallsvinkel att använda sig av när man vill studera det som sägs och antas vara sant, i den tid 

vi lever i (Frejes, Thornberg, 2014, s 91–92). 

 

De finns olika diskurstraditioner varav en del är större. Exempelvis olika politiska processer 

som har kamp mellan de olika diskurserna de bedriver. Foucault intresserade sig mest för de 

stora diskurserna (Frejes, Thornberg, 2014, s 93). Inom diskursanalysen är inte datainsamling 

och analys så tydligt uppdelade som det kan vara inom andra forskningsfält. Istället sker dessa 

två processer ofta som en helhet inom diskursanalysen. Här ses istället allt material som samlats 

in för studien som språkliga utsagor där alla beskriver en verklighet. Alla texter, oavsett om det 

är policytexter, styrdokument, artiklar, eller intervjuanteckningar, så beskriver de alla en 
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verklighet där vissa får status av att vara sanningen medans andra hamnar utanför diskursen 

(Frejes, Thornberg, 2014, s 93–94). Genom att alla författares texter har en förhoppning om att 

just den texten är den sanna, finns det ingen text som ger än mer äkta bild en någon annan. Sett 

ur en diskursanalytikers ögon är inte en statlig utredning viktigare eller mer äkta än en 

intervjuutskrift när forskaren väljer ut sitt material. Slutligen visar diskursanalysen vilken 

diskurs som får status. Det är just detta fenomen som diskursanalytikern har för avsikt att 

granska (Frejes, Thornberg, 2014, s 94), (Börjesson, Palmblad, 2007, s 17). När människan 

använder språket så skapar vi därigenom en sanning. Språket blir det som beskriver 

verkligheten som antingen falsk eller sann. Den frågan som en diskursanalytiker frågar sig är 

huruvida orden faktiskt stämmer med verkligheten (Börjesson, Palmblad, 2007, s 7–10)? Denna 

fråga ska denna studie söka svaret på. Diskurser är inte heller bara det som går att säga och 

uttrycka i olika sammanhang, till exempel inom skolan, utan den rådande diskursen orienterar 

också människors handlande. Därigenom kan diskursen antingen begränsa människors 

handlingsutrymme men också öppna upp för andra lösningar (Börjesson, Palmblad, 2007, s 12). 

Författarna beskriver vidare att inom den ”stora diskursanalysen” är diskursen inte bara något 

som råder inom en viss institution, utan den finns på många platser i hela samhället och kan 

finnas med under en längre tid. ”Hälsa” kan vara ett exempel på en sådan diskurs (Börjesson, 

Palmblad, 2007, s 14).  

 

 

 

Metod 
 

I följande i kapitel kommer val av metod att presenteras. Det finns två olika typer av metod 

kvalitativ och kvantitativ. Först måste man titta på vad man vill uppnå med sin undersökning 

och sedan välja metod. I kvalitativa studier får man icke-siffermässiga resultat. Sådan data 

kallas istället för mjuka data (Larsen, 2009, s 21–22). Ett exempel på en sådan undersökning 

kan vara hur turister upplever Sälen som turistort, vilka förväntningar de har på semestern och 

vad det eventuellt upplever som problematiskt. Denna studie som bygger på interjuver med fyra 

lärare, är inspirerad av diskursanalys.  

Den kvalitativa forskningsintervjun 
 

Jag har valt kvalitativa intervjuer som tillvägagångssätt för att få svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. I skolan ges en komplex bild av vad en inkluderande skolverksamhet i 

verkligheten betyder. Jag kommer i denna rapport att genomföra kvalitativa intervjuer för att få 

en djupare förståelse av hur lärare ser på begreppet inkludering. Kvalitativ intervju har valts 

som metod för att ta reda på hur lärare i So-ämnena i årskurs 1–3 talar om begreppet 

inkludering, samt hur lärare i So-ämnena i årskurs 1–3 arbetar för att skapa studiero i 

klassrummet för alla elever. Vidare kommer jag att förklara mitt urval, samt de forskningsetiska 

överväganden som gjorts.   
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Det är av stor vikt att den valda metoden och tillvägagångssättet beskrivs utförligt. Därmed är 

också min förhoppning är att om en annan person skulle genomföra samma intervju skulle 

resultatet bli det desamma, det vill säga att min undersökning har en hög reliabilitet (Stukát, 

2011, s 131). För att forskning ska ge sådana resultat som går att lita på, så krävs det att studien 

är genomförd på ett seriöst sätt och därigenom ökar chansen att studien skulle få samma resultat 

om den gjordes om. Vid forskningsprojekt där man använt sig av just intervjuer och 

observationer kan det finnas en viss osäkerhet när man presenterar resultatet. Detta genom att 

man aldrig kan vara helt säker på att en annan forskare skulle ha kommit fram till samma 

slutsats. Resultatet kanske även hade blivit annorlunda om intervjun genomfördes vid ett annat 

tillfälle (Larsen, 2009, s 11–12). Den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett vanligt samtal, det 

som skiljer är dock att den kvalitativa intervjun har ett tydligt mål. Det är viktigt att den som 

intervjuar håller sig till ämnet och inte ställer ledande frågor. Den som intervjuar måste även 

vara noga med att lägga sin egen förförståelse åt sidan och låta respondentens uppfattningar 

och erfarenheter komma fram (Kihlström, 2007, s 48). Min avsikt är att med hjälp av kvalitativa 

intervjuer ta reda på respondentens uppfattning om begreppet inkludering. För att få en djupare 

förståelse för hur lärare tänker och arbetar med begreppet inkludering har jag därför valt den 

aktuella metoden (Larsen, 2009, s 11–12).  

 

Målet med den kvalitativa intervjun är som sagt, att finna ut vad respondenterna menar med det 

undersökta begreppet, i detta fall inkludering, och vad begreppet har för innebörd för dem. 

Under den kvalitativa intervjun har den som intervjuar möjlighet att ställa öppna frågor och 

dessa behöver inte heller har någon speciell turordning. Det kan också innebära att intervjuaren 

vill ställa vissa följdfrågor (Kihlström, 2007, s 48–49), (Larsen, 2009, s 27). För att intervjun 

ska bli så lyckad som möjligt ska den som intervjuar är väl påläst och att det finns en planering 

om hur intervjun ska gå till. Som Kihlström (2007, s 49) beskriver det, kan det vara bra vid en 

intervju med ett brett omfång, att avsluta intervjun med några mer preciserade frågeställningar. 

Detta är något som jag planerar göra, för att säkerhetsställa att jag fått svar på de frågor som 

jag har för avsikt att undersöka.  

 

Larsen (2009, s 27) menar att en av fördelarna i den kvalitativa intervjun är just att forskaren 

vid intervjutillfället har möjlighet att genom följdfrågor får kompletterande och fördjupade svar 

och forskaren får därmed en djupare förståelse. En annan fördel med att använda sig av den 

aktuella metoden är att forskaren får möta respondenten ansikte mot ansikte och detta gör att 

bortfallet ofta minskar. Vid exempelvis enkätundersökningar är det många som väljer att inte 

svara (Larsen, 2009, s 26).  

 

De nackdelar som finns med kvalitativa intervjuer är dock att det är svårare att generalisera sitt 

material. Det är en svårare process och mer tidskrävande att analysera och klassificera sitt 

material. En annan nackdel kan vara att de tillfrågade respondenterna inte vågar tala sanning. 

Det är lättare att vara sanningsenlig när man kryssar i ett formulär och kan vara anonym än när 

man sitter öga mot öga med en intervjuare. Den största nackdelen med kvalitativa intervjun är 

dock den så kallade intervjueffekten, även kallad kontrolleffekten. Det innebär att intervjuaren 

själv påverkar respondenten. Detta genom att respondenten svarar det hen tror att intervjuaren 
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vill höra. Hen svarar på ett visst sätt för att göra ett gott intryck eller för att inte framstå som 

dåligt påläst. Här finns det en risk att respondenten svarar det hen tror är mer allmänt accepterat 

(Larsen, 2009, s 26).  

 

Urval 
 

De personer som ska ingå i min undersökningsgrupp är lärare i So-ämnena i årskurs 1–3. Vid 

kvalitativa intervjuer är de bra om de som väljs ut att vara med i undersökningen har god 

erfarenhet inom det valda ämnet. Jag har därför valt ut de lärare som har minst fem års 

erfarenhet av yrket och de område som intervjun har för avsikt att behandla. Kihlström (2007, 

s 49) beskriver vikten av att i kvalitativa intervjuer använda sig av respondenter med god 

ämneskunskap eller att personen har god erfarenhet av området. I min urvalsprocess valde jag 

därför att på förhand fråga vilken yrkeserfarenhet lärarna hade innan jag tillfrågade dem. Jag 

även reda på om läraren hade erfarenhet av att arbeta med utåtagerande elever med särskilda 

stöd integrerade i klassrummet tillsammans med sin assistent. För att syftet med studien ska 

uppnås och att mina frågeställningar blir besvarade är det min avsikt att vara noga i 

urvalsprocessen (Stukát, 2011, s 131).  

 

Antalet intervjupersoner i min undersökning är fyra. Kvale & Brinkmann, (2009, s 156–157) 

förklarar att de antal personer man behöver, är så många som behövs för att ta reda på det jag 

vill veta. I de kvalitativa intervjuerna är det vanligt att man intervjuar för få eller för många. 

Hur många man intervjuar beror också på syftet med studien. Det är bättre om man tar färre 

intervjuer och istället lägger mer tid till planering innan intervjun och analyseringsprocessen 

efter. Det finns snarare fördelar med att välja ett mindre antal att intervjua. En fördel är att 

forskaren har större möjlighet att vara noggrann. En annan fördel som forskare får, är att 

materialet blir mer lätthanterligt, framförallt för studenter som inte har så mycket tid och 

resurser till sin forskning (Kvale & Brinkmann, 2009, s 157). En begränsning i min valda metod 

är att jag bara intervjuar fyra lärare men detta just för att resultatet lättare ska kunna tolkas och 

analyseras. Till min studie valdes två skolor ut ur två olika rektorsområden. Detta för att på så 

sätt få ett bredare urval och att lärarna inte jobbar under samma rektorer.  

 

Genomförande 
 

Via mail tillfrågade jag först rektorerna på de två utvalda skolorna om jag fick tillåtelse att 

intervjua deras lärare. Sedan kontaktade jag de utvalda lärarna via mail. I mailet bifogades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) och ett formulär med de frågor jag skulle ställa (se bilaga 2). 

Respondenterna vid intervjuerna fick god tid på sig att svara på frågorna. Intervjuerna 

genomfördes i ett rum där ingen kunde störa, vilket också Kihlström (2007, s 51) beskriver som 

viktiga parametrar för en lyckad intervju. Det är även bra att vara väl förberedd med papper, 

penna och laddad ljudupptagningsenhet, och i detta fall användes en Ipad. Placeringen av 

informanten är också bra om den är genomtänkt, och jag valde därför också att ha ögonkontakt 

med de lärare jag intervjuade, som också Kihlström (2007, s 51) rekommenderar. Författaren 

(Kihlström, 2007, s 51) beskrev att det kan vara bra att efter den första genomförda intervjun, 
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fundera över vilka erfarenheter man fått och vilka eventuella problem som man stött på. Detta 

var något som jag också gjorde efter varje intervju och kunde därmed göra vissa justeringar till 

nästa intervjutillfälle. Fördelen med att genomföra fler intervjuer är att man har en ny chans vid 

nästa tillfälle och kan då förbättra det som inte gick som planerat (Kihlström, 2007, s 51). Detta 

var något jag också gjorde då jag efter första intervjun märkte att jag inte direkt fått svar på de 

frågor jag ställt. Vid kommande intervju valde jag istället att använda mig av fler följdfrågor 

för att djupare förstå vad läraren menade. En annan parameter i denna studie var att inte ställa 

ledande frågor och hålla tillbaka sina egna tankar och funderingar kring ämnet. Jag försökte att 

hålla fokus och samtidigt observera mig själv utifrån, som Kihlström (2007, s 51) också 

rekommenderar.  

 

Respondenten kan även bli privat eller personlig i sina utlåtanden, då gäller det att veta var 

gränsen går (Kihlström, 2007, s 51). Detta var dock inget som hände under mina intervjuer. 

Efter de genomförda intervjuerna transkriberade jag mitt material. Detta skedde så snart som 

jag hade möjlighet för att inte glömma tonfall och kroppsspråk. Intervjuerna spelades som sagt 

också in, för att lättare kunna fokusera på samtalet. I och med detta hade jag även möjlighet att 

lyssna på samtalet om och om igen. Materialet från respondenterna har raderats för att skydda 

respondentens integritet. 

 

Reliabilitet 
 

Reliabilitet kan förklaras med hur kvalitén och tillförlitligheten är i studien. Hög reabilitet är 

nödvändigt för att studien ska anses trovärdig. För att uppnå hög reabilitet måste exempelvis 

slumpens inflytande minimeras (Stukát, 2011, s 133). Det finns dock en del risker som en 

kvalitativ intervju innebär och som man som forskare måste vara uppmärksam på.  Det kan vara 

feltolkningar av frågor hos respondenten eller feltolkningar av svaren från den som intervjuar. 

Risken att reliabiliteten brister kan vara många och det gäller att vara uppmärksam i sin studie 

och använda sig av ett tillförlitligt tillvägagångssätt (Stukát, 2011, s 133–134). Då jag 

genomfört min kvalitativa intervjuer har jag därför varit noga med att ställa följdfrågor då jag 

varit osäker på om jag tolkat respondentens svar rätt. Detta för att undvika feltolkningar.  

 

Validitet 
 

Begreppet validitet är mångtydigt men kan lättast beskrivas som hur bra ett mätinstrument 

mäter det som är avsett att mätas (Stukát, 2011, s 134). Om inte mätinstrumentet fungerar när 

man mäter det som skall mätas, kan man inte heller få ett resultat som stämmer med 

verkligheten. Men om mätinstrumentet skulle fungera tillförlitligt, det vill säga, ha en hög 

reliabilitet så finns risken ändå att man mäter fel saker (Stukát, 2011, s 134). För att ta hänsyn 

till detta i min studie valde jag att träffa mina respondenter fysiskt. På så sätt minskade jag 

risken för feltolkningar av deras svar och hade även möjlighet att ställa följdfrågor. Det finns 

ytterligare risker när man utför undersökningar och studier på människor. Exempelvis att 

respondenten inte vågar svara sanningsenligt eller ger de svar som hen tror att intervjuaren vill 
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höra, som jag nämnde tidigare. För att min studies resultat ska kunna generaliseras är det dock 

viktigt att mina resultat är sanna och pålitliga.  

 

För att uppnå kunna uppnå pålitliga resultat krävs det att den som utför intervjun är väl 

medveten om studiens eventuella brister och att de redovisas sanningsenligt. Att ta hänsyn till 

dessa olika aspekter är avgörande för undersökningens värde (Stukát, 2011, s 136). I min studie 

anser jag att det är en stor risk att respondenten av etiska skäl väljer ett mer passande svar eller 

snarare ur ett diskursanalytiskt perspektiv, kanske läraren väljer de svar som skoldiskursen av 

idag ”tillåter”. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv kan det då vara relevant att fråga sig om 

validiteten i den kvalitativa intervjun. Det vill säga huruvida giltig, eller sanningsenlig ett 

yttrande är och om intervjuaren får reda på den egentliga sanningen (Larsen, 2009, s 274–275).  

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Det finns fyra allmänna huvudkrav som forskning alltid måste tillgodose. Det ena är 

informationskravet. Det innebär att alla som berörs av studien måste informeras. Det viktigt att 

alla inblandade får veta intervjuns syfte och att respondenten vet att hen när som helst kan 

avbryta intervjun. Här ska även deltagaren få reda på hur resultatet av studien kommer att 

användas (Vetenskapsrådet, 2002, s 7). Det andra är samtyckeskravet. Det betyder att de som 

deltar i undersökningen själva har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. I min 

undersökning ska läraren själv svara för om hen vill delta eller inte, det kan exempelvis inte 

vara en rektor som beslutar om detta mot lärarens vilja. Konfidentialitetskravet, är det tredje 

kravet, och det innebär att deltagaren i undersökningen ska vara anonym. Allt material som 

samlas in om respondenten kommer att förstöras för att inte avslöja hens identitet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s 12). Identitetsbara personer bör därför underteckna en förbindelse att 

undersökningen eller studien är lagd under tystnadsplikt. Slutligen så finns nyttjandekravet, 

vilket innebär att de forskningsmaterial som samlats in under studien bara får nyttjas i 

forskningsändamål. Det kan även vara bra att fråga deltagarna om det är intresserade att ta del 

av den slutgiltiga rapporten (Vetenskapsrådet, 2002, s 14), och detta var något jag också gjorde. 

I denna studie har jag tagit hänsyn till dessa forskningsetiska krav och mina respondenter har 

både skriftligt och muntligt tagit del av denna information (se bilaga 1). 

 

Generaliserbarhet 
 

När kvalitativa intervjuer genomförs utgår man från den intervjuades erfarenheter. Det innebär 

att du som intervjuare inte kan generalisera resultatet direkt eller inte alls. De svar du får blir 

därför inte generella direkt utan måste genomgå en generaliseringsprocess, där man sätter in de 

svar man fått i andra perspektiv för att på så sätt eventuellt kunna generalisera svaren 

(Kihlström, 2007, s 232–233).  Att generalisera är inte alltid målet för en undersökning. I 

kvalitativa studier kan målet vara att uppnå mesta möjliga kunskap om ett visst ämne och man 

kan kanske heller inte generalisera svaren man får så att de gäller för andra, utanför den aktuella 

studien (Larsen, 2009, s 77). Efter att mina transkriberade intervjuer genomgick 

generaliseringsprocessen blev mina svar generella för denna studie. 
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Objektivitet 

 

Det är viktigt att vara saklig och fri från personliga värderingar när man forskar. Bakom varje 

forskning finns en fysisk person med sina personliga erfarenheter och värderingar som man 

förväntas lägga åt sidan (Larsen, 2009, s 15). Det finns olika syn på i vilken grad det är möjligt 

att vara helt objektiv. När forskaren väljer angreppsätt på sitt problem och formulerar sina 

frågeställningar brukar tidigare erfarenheter och värderingar ha betydelse. Så även när den som 

forskar slutligen ska tolka sina resultat. Dock ska alla forskare sträva efter att vara så objektiv 

som möjligt (Larsen, 2009, s 15). 

 

Databearbetning och analys som en helhet 

 

I denna del kommer jag att beskriva hur databearbetningen har gått till och varför jag har valt 

att göra på detta sätt. Jag valde att göra samtalsintervjuer för att inte ordagrant behöva återge 

samtalen. Under bearbetningen av mina inspelade intervjuer och mina minnesanteckningar 

valde jag att skriva. Larsén (2009, s 98–99) rekommenderar detta sätt för att då få ut så fylliga 

svar av informanterna som möjligt. Först kommer jag här beskriva den transkriptionsprocessen 

som jag använt mig av och sedan följer en beskrivning av hur jag med hjälp av en 

diskursanalytisk ansats har analyserat mitt material. 

 

Tillvägagångsätt vid transkribering  

 

Vid transkriberingen användes en Ipad. Detta för att kunna spela upp intervjun många gånger. 

Jag valde inte att transkribera ordagrant, då jag ansåg att det var av mindre betydelse för min 

studie, att undersöka varje ord. Istället var det viktigare att förstå helheten i vad läraren menade, 

en generaliseringsprocess där målet var att förstå helheten i det lärarna uttryckte.  Motiveringen 

till att jag valde denna typ av upplägg är att jag ansåg att det var irrelevant för studiens innehåll 

att göra en exakt transkribering.  

 

Analys som en helhet 

 

I min studie har fyra kvalitativa intervjuer använts för insamling av empiri. Sedan valdes en 

passande analysmetod till det material som samlats in. Datainsamling och analys blir inom de 

flesta metodtraditioner två skilda aktiviteter, medan inom diskursanalysen är inte dessa två 

aktiviteter så tydligt uppdelade. Man ser istället analysen som en helhet (Frejes, Thornberg, 

2014, s 93), (Börjesson, Palmblad, 2007, s 16). Analysen inom det diskursanalytiska fältet blir 

aldrig färdig. Istället menar man att nya analyser av hur man kan förstå det ena eller andra 

ständigt är välkomnade (Börjesson, Palmblad, 2007, s 18).  
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Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av den insamlade empirin i form av kvalitativa intervjuerna att 

redovisas. De svar som jag fick på mina frågor är här sammanställda efter att transkriberingen 

är genomförd. Detta är de sammanfattade åsikter och tankar som jag fått till svar då mitt 

transkriberade material har genomgått en generaliseringsprocess. Svaren är inte generella för 

alla som jobbar som lärare, utan för den här aktuella studien. Avsnittet som följer innehåller en 

saklig och koncentrerad beskrivning av utfallet. Som Stukát (2011, s 143) också 

rekommenderar så är resultatdelen fri från diskussion och generella slutsatser. Däremot kopplas 

likheter jag funnit samman med de forskningsresultat som också andra författare och forskare 

kommit fram till. Jag väljer dock att kommentera då någon fråga eventuellt kan ha 

missuppfattats eller om svaret eventuellt kan ha varit oärligt. Lärarna i denna sammanställning 

har fiktiva namn. 

 

Hur talar lärare om begreppet inkludering? 

 

Här svarade så gott som samtliga lärare att det var av stor vikt att samtliga elever kände sig 

inkluderade. Dock gick lärarna över till att snarare beskriva vikten av att eleven var integrerad 

i den gemensamma lokalen, det vill säga klassrummet. De flesta lärarna brukade välja att ha 

introduktionen och avslut av lektionen gemensamt. De elever som dock inte verkade mottagliga 

för lektionen och kanske störde studieron, fick lämna klassrummet med sin assistent om 

inlärningen fungerade bättre i mindre grupp. Flera av de intervjuade lärarna talade om 

begreppet inkludering, som att det var begreppet integrering vi talade om. Man valde att 

återkomma till att det är av stor vikt att de elever med särskilda behov och hens assistent så ofta 

som möjligt skulle sitta och jobba i samma fysiska miljö som sina kamrater.  

 

Samtliga lärare svarade dock att det är bra att känna av elevens mående och kapacitet för 

stunden och se till att det blir så bra som möjligt för eleven. ”-Det är viktigt att eleven får känna 

att de lyckas i klassrummet, det får inte bli ett misslyckande. Därför är det viktigt att låta 

dagsformen avgöra”, svarade Lennart. De andra lärarna svarade även de, att eleven inte ska 

behöva känns sig misslyckad, utan hellre då istället gå ut till ett grupprum och jobba i sin egen 

takt med sin assistent. Läraren Ida svarade att hon ofta lät olika elever, oavsett förmåga, gå ut 

och jobba i ett grupprum. Vikten av att eleven med särskilda behov inte ska känna sig 

särbehandlad, är av stor betydelse för de flesta av lärarna. Alla ska behandlas lika så långt det 

är möjligt och varje elev ska få en lösning som passar deras individuella behov. Detta för att 

ingen elev ska känna sig utpekad. Ida brukade själv lägga mer fokus på eleven med särskilda 

behov i klassrummet, och låta assistenten ta över ansvaret av gruppen. Detta för att hon bättre 

kompetens att veta vad eleven behövde hjälp och stöd med. ”-I många skolor är det dock vanligt 

att assistenterna saknar utbildning, vilket är olyckligt för dessa redan utsatta elever”, menade 

Lennart. Samtliga lärare svarade att inkludering var viktigt för att alla elever skulle få känna sig 

betydelsefulla och känna tillhörighet till sina kamrater.  
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Lärarna svarade att de försökte ha som vana att samtliga elever alltid var med vid lektionens 

uppstart och avslut. På så sätt fick man lättare eleverna att känna sig delaktiga och på så vis 

även inkluderade i klassen.  

 

Hur beskriver lärare att arbetet fungerar och studieron påverkas i klassrummet då en 

utåtagerande elev med särskilda stöd och hens assistent integreras i klassrummet? 

Här svarade lärarna att studieron i klassrummet inte nödvändigtvis måste ske genom tystnad. 

Studiero kan ske i form av diskussioner och livliga grupparbeten. Studiero är enligt de 

intervjuade lärarna snarare ett ”state of mind” när eleverna är mottagliga för den kunskap som 

förmedlas. Lärarna beskrev att alla elever har olika vägar för att nå den optimala 

utvecklingszonen, men studieron måste finnas för att lyckas. En av lärarna, Christina, 

förklarade ”-De är viktigt att eleverna känner sig trygga, för att vi tillsammans ska kunna skapa 

studiero”. För att undervisningen i klassrummet skall nå alla elever på bästa sätt, försöker 

pedagogerna använda sig av olika multimodala verktyg och undervisningsstrategier. Här gällde 

det att ta hänsyn till alla olika individer, och att vara uppmärksam på att det som fungerar för 

någon, kanske inte fungerar för någon annan. ”-Det är så olika beroende på elevens dagsform 

och är väldigt situationsbundet”, svarade Ida. Då var det viktigt att vara lyhörd och anpassa 

undervisningen för den aktuella eleven så att den på bästa sätt ska kunna ta till sig 

undervisningen. ”-Naturligtvis kan studieron påverkas negativt, då får man vara lyhörd som 

lärare och öppen för att göra en förändring av upplägget som passar eleven och gruppen”, 

svarade Åsa. Ibland när det visade sig att den utåtagerande eleven med särskilt behov störde 

undervisningen, kunde det innebära att eleven och hens assistent istället valde att lämna 

klassrummet för att sätta sig i ett grupprum.   

 

Vilken roll tillskriver läraren assistenten?  

De flesta lärarna försökte så gott det gick att vara väl förberedda så att de hann informera 

elevens assistent om hur lektionsupplägget skulle se ut. Detta var tidskrävande och svårt att få 

till då det var stora klasser och många elever att ta hänsyn till. De intervjuade lärarna uttryckte 

att det saknades tid att informera och diskutera med assistenten och att det oftast föll mellan 

stolarna. Den roll assistenten tillskrevs berodde i de flesta fall på vilken avläsningsförmåga 

assistenten hade. ”-En del assistenter är bättre på att i tid avläsa och avleda den utåtagerande 

eleven på ett smidigt sätt och detta kan då ibland innebära att de lämnar klassrummet”, svarade 

Ida. Även, Christina, förklarade att ibland hade hon assistenter där det inte fungerade lika bra 

kring arbetet med den utåtagerande eleven med särskilda behov. Det kunde olyckligtvis leda 

till att assistenten blev ytterligare ett störande moment som i sin tur störde studieron för samtliga 

elever. ”-I ett väl fungerande samarbete fanns en planering där assistenten vet exakt vad som 

förväntas i en viss situation, det är då det fungerar som bäst, för mig som lärare och för den 

aktuella eleven”, menade Lennart. 

 

Skulle inkludering av utåtagerande elever med behov av särskilt stöd kunna uppnås bättre 

genom att göra på ett annat sätt? 
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Lärarna förklarade att om samtliga elever i klassrummet ibland fick byta miljö, och sitta på en 

annan plats och jobba, så behövde ingen elev känna sig utpekad och annorlunda. Vikten av att 

eleven med särskilda behov inte ska känna sig särbehandlad, är av stor betydelse för de flesta 

av lärarna. Alla ska behandlas lika så långt det är möjligt och varje elev ska få en lösning som 

passar deras individuella behov. Dock förklarade Christina att integreringen i klassrummet av 

elever med särskilda behov kanske inte nödvändigtvis ledde till en ökad känsla av inkludering 

för dessa barn. Istället menade hon att lösningen för vissa elever är att få sin undervisning där 

det passar dem bäst, där de kan få känna att de lyckas och där undervisningen är skräddarsydd 

för deras individuella behov. För att bli en naturlig del av klassen, vara inkluderad och känna 

gemenskap med sina vänner, så kan detta ske genom att delta i den undervisning som passar 

för eleven och där hen får känna att den lyckas, menade hon. ”-Många gånger är det vi lärare 

som kanske tror att eleven inte känner sig inkluderad, även om eleven själv ifråga faktiskt 

känner sig inkluderad och som en viktig del av klassen”, fortsatte Christina. ”-Om en elev med 

särskilda behov har lättare för att lyckas och vara med klassen på idrotten, musiken, lunchen 

eller på rasten, så försöker jag ta hänsyn till detta”, fortsatte hon. ”-Jag tror det är viktigare att 

få lyckas där man deltar, än att ständigt vara den som misslyckas”.  

 

 

 

Diskussion 
 
I följande avsnitt kommer denna studies metod och urval att diskuteras. Här lyfts mina 

reflektioner angående de metodval och urval som gjordes i studien. Sedan kommer ett avsnitt 

då studiens resultat tolkas och diskuteras i relation till tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 

 
Syftet var att undersöka om inkluderingsbegreppet istället har blivit en fråga om integrering, 

det vill säga den fysiska platsen, och att känslan för att eleven ska känna sig delaktig och med 

i gemenskapen uteblir? Därigenom var mitt syfte att undersöka om lärare i skolan har en 

gemensam syn på begreppet. Om personal och lärare i skolan ska kunna jobba med inkludering 

av barn i behov av särskilt stöd, krävs det först och främst att alla har en lika syn på vad som 

menas med begreppet. Nilholm (2014, s 1–5) menar att oenigheten om vad man menar med 

begreppet inkludering oftast är det stora problemet. Man menar olika saker och därför pratar 

man förbi varandra. Mitt syfte var även att ta reda på hur lärare i årskurs 1–3 arbetar för att 

skapa studiero i klassrummet för alla elever. 

 

Som metod valdes en kvalitativ intervjustudie. Denna metod valdes då jag ansåg det lämpligt 

att träffa mina informanter fysiskt. På så sätt kunde jag lättare tolka kroppsspråk och mimik, 

och det var möjligt att ställa följdfrågor då något var oklart (Kihlström, 2007, s 48–49) (Larsen, 
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2009, s 27). Jag avslutade intervjun med några mer preciserade frågor. Detta var något som jag 

också hade planerat att göra, för att säkerhetsställa att jag fått svar på de frågor som jag hade 

för avsikt att undersöka. Detta var något som Kihlström också rekommenderar (2007, s 49).   

 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är dock att det är svårt att generalisera och analysera 

materialet och det var en tidskrävande process. Den största nackdelen med den kvalitativa 

intervjun är dock intervjueffekten (Larsen, 2009, s 26). Detta innebär att jag som intervjuare 

eventuellt påverkar respondenten. Här finns det en risk att respondenten svarar det hen tror är 

mer allmänt accepterat (Larsen, 2009, s 26).  I min studie fanns en risk att de tillfrågade lärarna 

har svarat det som är mer accepterat inom skolans diskurs. Detta fenomen, sett ur en 

diskursanalytisk synvinkel, skulle då kunna vara ett exempel på hur, i detta fall läraren, skulle 

vara påverkad av den samhällsdebatt som råder, eller de normer och ”regler” som ligger bakom 

de man får säga och inte får säga, i den tid som råder. En diskurs som är påverkad av det 

samhället vi lever i idag som sätter ramarna för det som är accepterat att uttrycka i skolans värld 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s 274–275). Detta var något jag hade i åtanke då jag slutligen 

analyserade mina intervjuer.  

 

Det empiriska materialet hanterades utifrån en diskursanalytisk ansats och detta var för att 

studera hur språket används. Jag har studerat vilka sanningar som skapats om vad som till 

exempel anses vara inkluderande för barn i behov av särskilt stöd. Genom den diskursanalytiska 

infallsvinkeln kunde jag få en struktur på vad som tas förgivet i skolan eller i samhället och vad 

som osynliggörs. Kanske skulle fler lärare tala om vikten av att känna sig inkluderad men att 

hänsyn måste tas till var eleven har de bästa förutsättningarna för att utvecklas så långt det är 

möjligt. Är det i liten grupp eller i ett fullt klassrum? 

 

Urvalsdiskussion 
 

För att syftet med studien skulle uppnås och att mina frågeställningar skulle blir besvarade var 

det min avsikt att vara noga i urvalsprocessen (Stukát, 2011, s 131). Jag valde att använda mig 

av respondenter med god ämneskunskap och att lärarna hade god erfarenhet av området, som 

också Kihlström (2007, s 49) rekommenderar. I min urvalsprocess valde jag därför att på 

förhand fråga vilken yrkeserfarenhet lärarna hade innan jag tillfrågade dem att vara med i min 

studie. Jag tog reda på om läraren hade erfarenhet av att arbeta med utåtagerande elever med 

särskilda stöd integrerade i klassrummet tillsammans med sin assistent. Här valdes fyra 

informanter ut. De antal personer man behöver, är så många som behövs för att ta reda på det 

man vill veta (Kvale & Brinkmann, 2009, s 156–157). Det fanns fördelar med att välja ett 

mindre antal att intervjua. En fördel var att jag som forskare hade en större möjlighet att vara 

noggrann. En annan fördel var att materialet blev mer lätthanterligt, som också Kvale & 

Brinkmann, förespråkade (2009, s 157).  
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Studiens tillförlitlighet, validitet 

 
Om inte mätinstrumentet fungerar när man mäter det som skall mätas, kan man inte heller få 

ett resultat som stämmer med verkligheten. Men om mätinstrumentet skulle fungera 

tillförlitligt, det vill säga, ha en hög reliabilitet så finns risken ändå att man mäter fel saker 

(Stukát, 2011, s 134). För att ta hänsyn till detta valde jag att träffa mina respondenter fysiskt.  

I min studie ansåg jag, som jag tidigare nämnt, att det var en stor risk att respondenten av etiska 

skäl valde ett mer passande svar. Kanske valde lärarna de svar som skoldiskursen av idag 

”tillåter”. Det kan då vara relevant att fråga sig om validiteten, det vill säga huruvida giltig, 

eller sanningsenlig, ett yttrande är och om jag som intervjuare, får reda på den egentliga 

sanningen (Larsen, 2009, s 274–275). Man kan hävda att forskningsintervjuns validitet kan 

ifrågasättas då man heller aldrig kan vara säker på att man som intervjuaren tolkar svaren man 

får korrekt (Kvale, Brinkmann, 2009, 274). Jag haft detta i åtanke vid mina analyser.   

 

Konklusion 

 
En diskurs är de sätt som en grupp talar om ett fenomen (Larsén, 2009, s 102). Jag har i denna 

studie analyserat hur en viss grupp av människor, i detta fall lärare, talar om inkludering. Genom 

att vi, det vill säga samhället, konstruerar den verklighet som omger oss och de sanningar vi 

väljer att tro på, har jag genom mina kvalitativa intervjuer, läroplaner, litteratur och artiklar 

försökt förstå vilka sanningar och verkligheter som skapat dagens syn på begreppet. Är det 

något som innesluts respektive utesluts i den skoldiskurs som råder? I denna diskussion görs 

ett försök att urskilja sammanhang, tolka och läsa mellan raderna.  

 

Resultatdiskussion 

 
I denna del presenteras resultatet av min analys när jag granskat den rådande skoldiskurs som 

pågår runt omkring oss i förhållande till mina centrala begrepp och tidigare forskning. Det jag 

har valt att analysera, är den diskurs som finns i samhället och skola och som påverkar dess 

invånare. Diskursen som också påverkar verksamma lärare i skolans värld, i form av 

diskussioner, artiklar, dokument, läroplanen, politik, och aktuell forskning om ämnet. Frejes & 

Thornberg (2014, s 111) beskriver att en diskursanalytiker inte intresserad av att försöka visa 

hur verkligheten ser ut. Istället handlar det om att försöka analysera de texter och bilder av 

verkligheten och de sanningsanspråk som dominerar i samhället.  Genom den diskursanalytiska 

ansatsen kommer jag att titta närmare på några eventuella bakomliggande faktorer till varför 

lärare idag väljer att se på begreppet inkludering som de gör. Inkludering är ett väl använt 

begrepp som idag får stort utrymme i samhälle och skola, och inkluderingsbegreppet har 

därmed blivit en del av samhället och skolans diskurs. Här försöker jag lyfta fram och analysera 

de infallsvinklar och bakomliggande faktorer jag funnit. Jag har tittat på om det är något som 

innesluts respektive utesluts i den skoldiskurs som råder. I denna analys görs ett försök att 
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urskilja sammanhang, tolka och läsa mellan raderna. Genom denna analysprocess kommer jag 

att visa min bild av studien och därigenom blir jag också själv, en del av bilden. Som författare 

försöker jag dock att hålla mig så objektiv som möjligt.  

 

Politisk diskurs och aktuell debatt  

 

Vad finns det då i den politiska diskursen och den aktuella samhällsdebatten som kan påverka 

synen på inkluderingsbegreppet? Med hjälp av en diskursanalytisk synvinkel kan man se från 

politiskt håll att begrepp som ”en skola för alla” lyfts fram. Statens roll som en ”god kraft” förs 

fram och integration är ett viktigt och välanvänt begrepp (Nilholm, 2006, s 37). Inkluderingen 

kommer från en ideologi som hade som mål att minska skattetrycket och inkludering blev ett 

sätt att minska kostnaderna för utbildning. Det är mer kostnadskrävande med separata lösningar 

och därigenom mer kostnadseffektivt att integrera alla på samma fysiska plats (Nilholm, 2006, 

s 37). Olika politik, forskning och praxis under olika perioder gör att begrepp som integrering 

och inkludering tillkommer och försvinner under olika tidsepoker (Nilholm, 2006, s 46). I 

dagens politik och debatt finns motstridiga tankar om undervisningen av barn i behov av särskilt 

stöd (Haug, 1998, s 11, 17). De diagnoser som sätts på barn har ett starkt samband med den är 

kulturella och sociala miljö som råder i en viss tid. I dagens skola, kan man exempelvis se att 

begreppet ”språkstörning” blivit allt vanligare som kategorisering. Det den sakkunnig yttrar 

och anser måste föräldrar och barn anpassa sig till. Det är yrkesmännen, samhället och skolan 

som har makten och rätten att definiera ett barn och dess eventuella diagnos. I och med detta 

har också samhället en social kontroll (Haug, 1998, s 17). När man i skolan ska försöka hitta 

den optimala miljön och metoden för elever med särskilda behov, tillfrågas oftast de 

sakkunniga. De sakkunnigas värderingar och tolkningen av begreppet ”behov av särskilt stöd” 

är därmed individberoende (Haug, 1998, s 23).  

 

Under de borgliga partiernas styrning av landet blir skolan mer inriktad mot teoretiska studier 

och ämneskunskaper. Ur denna politiska synvinkel ska alla gå i skolan men det behöver inte 

nödvändigtvis ske likadant för alla. Här menar man istället att det ska finnas ett stort utrymme 

för individuella val. De borgliga partierna menar istället att en man ska kunna använda sig utav 

differentiering mellan individer och ämnen. De hävdar att betyg och konkurrens istället spelar 

en viktig roll i skola och utbildning (Haug, 1998, s 25). Detta är två olika sätt att se på utbildning 

och begreppet inkludering. Här kan man se att begreppet inkludering har förändrats över tid i 

och med de olika skoldiskurser som råder och beroende av den politiska styrning som är aktuell 

i samhället.  

 

Från socialdemokratiskt håll kommer tankar som att skolan ska vara till för alla och vara så lika 

som möjligt för alla elever. Den ska ha så få tillfällen som möjligt med individuella val. Dessa 

idéer kommer ursprunglige från en politik med rötter i det socialdemokratiska partiet (Haug, 

1998, s 25). Skolan riktar in sig på gemenskap, utbildning och social kompetens. En skola där 

alla är integrerade och riktningen är gemenskap och medborgarkompetens. Den 

socialdemokratiska riktningen lägger tyngden i både teoretiska och praktiska ämnen, men också 

på kultur och social träning som viktiga inslag i utbildningen. Konkurrens och betyg ska 
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minimeras under denna tidsepok då socialdemokraterna styr Sverige (Haug, 1998, s 25). 

Inkludering blir en del av den accepterade och ”sanna” skoldiskursen som lever kvar än idag. 

 

Mer eller mindre inkluderande diskurs i skolan 

 

En diskursiv aspekt som har att göra med begreppet inkludering, är att analysera vad som sägs 

om begreppet och vad man därigenom förknippar med begreppet. Det vill säga att studera hur 

inkludering uttrycks i den kunskapstradition som råder i skolans värd och som lärare inom 

skolan tar del av dagligen. Variationen är stor hur olika kommuner organiserar undervisningen 

med mer eller mindre inkluderande lösningar i relation till elever i behov av särskilt stöd. 

Kommuner kan ha ett mer eller mindre inkluderande arbetssätt (Nilholm, 2006, s 34). Skolornas 

specifika arbetsplaner och dokument och skolans organisering av olika särlösningar, kan 

därigenom vara mer eller mindre inkluderande. Det är framförallt i klassrummet som 

arbetssättet kan vara mer eller mindre inkluderande. Nilholm (2006, s 34) menar att det förstås 

inte är säkert att det som man tror är en inkluderande arbetsform, exempelvis lärarledd helklass, 

kanske inte alltid genererar en inkluderande miljö. Dock är en hel del andra aktiviteter i 

klassrummet relaterade till andra saker än undervisning och inlärning och här byggs relationer 

mellan eleverna istället, som i sin tur leder till inkludering. Ett inkluderande klassrum borde 

naturligtvis vara att olikheter ses som en tillgång i arbetet och att alla elever har inflytande. I 

den bästa av världar har alla elever inflytande i undervisningen och eleverna får utbyte av 

varandra menar Nilholm (2006, s 34). Andra aktiviteter som sker i skolan, så som raster och 

lunch, idrott, musik och bild, är otroligt nyttigt i inkluderingsprocessen. En av de mest 

avgörande aspekterna på huruvida en skola har lyckats med inkludering är hur individen själv 

upplever tillhörighet och tillfredsställelse i skolan (Nilholm, 2006, s 34). I sin artikel menar 

Nilholm (2006, 35) att inkludering i praktiken inte fungerar speciellt bra i befintliga skolor och 

skolsystem. Han hävdar dock bestämt att det inte beror på att inkludering i sig är fel, utan det 

är genomförandet som har många brister. Även om de flesta barn idag går i den vanliga skolan, 

är det tyvärr inte säkert att de känner sig inkluderade. Inkludering handlar inte i första hand om 

den fysiska placeringen i skolan (Nilholm, 2006, s 8). 

 

Haug (1998, s 33) menar att den diskurs och kunskapstradition som råder i skolans värd är ett 

resultat av att man valt att ställa vissa frågor, men samtidigt valt att inte ställa andra. I och med 

att man ställer vissa frågor, väljer man samtidigt att inte ställa andra och som då inte heller blir 

besvarade.  Det traditionen som styr vilka svar som blir som blir accepterade och sanna och 

detta är som tidigare sagts, beroende av vilken tidsepok man befinner sig i. Frågorna tolkas i 

ljuset av den rådande paradigmet och den uppfattning som råder, den aktuella 

samhällsdiskursen för sin tid. Den aktuella diskursen styr också vem som accepteras delta i 

kunskapsutvecklingen och på vilken arena menar Haug (1998, s 33).   
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Inkludering - modeord i samhälle och skola 

 

Inkludering har blivit ett modeord i den svenska skolan. Det är ett begrepp som idag är laddat 

med många positiva värden och fler och fler väljer att använda sig av begreppet (Nilholm, 2006, 

s 9). Begreppet håller på att förändras och det blir allt svårare att veta vad någon menar när man 

talar om inkludering (Nilholm, 2006, s 10). Det nya begreppet handlar framförallt om barns 

situation i klassrummet. Ingen skulle fråga om man är för eller emot demokrati eller om vi ska 

ha kvar yttrandefrihet. Där ingen fråga någon skulle välja att göra empiriska studier om, då är 

inte heller frågan om vi är för eller emot inkludering aktuell, menar Nilholm. Inkludering är en 

mänsklig rättighet, precis som yttrandefrihet och därför inget man bör vara för eller emot. 

Däremot kan man diskutera fördelar med olika vägar till att nå och genomföra inkludering på 

bästa sätt, men inkludering i sig kan inte ifrågasättas (Nilholm, 2006, s 10). 

 

Analys av Läroplanen, Lgr 11  

 

Det står att läsa i Läroplanen (Lgr11, 2017a, s 8) att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Vidare skriver man att en likvärdig utbildning inte betyder att 

undervisningen ska utformas lika för alla elever, utan den skall anpassas efter individen. Det 

står också att de som jobbar i skolan ska ta stor hänsyn till elevers olika förutsättningar och 

behov och att det därför finns många olika vägar till att nå målen, därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla elever (Lgr11, 2017a, s 8).  

 

Med detta i ryggen borde fler lärare känna sig trygga med att individanpassningen av 

undervisningen i högsta grad kan skräddarsys och anpassas så att det fungerar på bästa sätt för 

eleven. Oavsett om denna anpassning innebär att integreras i samma klassrum med den 

resterande klassen eller att undervisas utanför i en annan lokal. Det är istället viktigt att eleven 

får den undervisning som är bäst lämpad för att kunna utvecklas så långt det är möjligt och att 

eleven samtidigt får uppleva tillhörighet, gemenskap och trygghet. Det vill säga att eleven 

känner sig inkluderad, trots att inlärningssituationen ibland sker utanför klassrummet. 

Göransson, Nilholm & Karlsson (2011) beskrev att det finns de som tror att skolan har ett 

särskilt fokus på att just rätten till inkludering eller delaktighet, men inget av dessa begrepp står 

med i varken skollagen eller Lgr11. I deras artikel konstaterar man att styrdokumenten för den 

svenska skolan inte är så inkluderande som det påstås.  

 

Sammanfattande analys av kvalitativa intervjuer  

 

I denna del presenteras resultatet av insamlad empiri med hjälp av den diskursanalytiska 

ansatsen. När lärare i min studie talar begreppet inkludering var det flera av lärarna som i 

samma andetag istället började tala om integrering i samma lokal och den fysiska platsen. Precis 

som också Nilholm (2014, s 1–5) beskriver är det av stor vikt att för att kunna jobba med 
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inkludering i skolan, är det en förutsättning att alla har lika syn på vad som egentligen menas 

med begreppet. Under mina interjuver kunde jag konstatera att så inte var fallet.  

 

Genom att göra en diskursanalys försöker man studera hur språket formar världen. På det sätt 

ett begrepp används i skolan och i vilket sammanhang det sägs, spelar roll för hur vi väljer att 

tolka begreppet (Bolander och Frejes, 2014, s 92).  

 

Av de intervjuade lärarna svarade samtliga att alla elever ska få den undervisning som passar 

deras behov. I min analys av den aktuella debatten om inkludering har jag upptäckt att det finns 

en rädsla bland lärare att undervisa elever med särskilda behov utanför klassrummet. Om en 

elev inte integreras i klassrummet, verkar detta betyda att man är emot inkludering. Precis som 

att man är emot demokrati. Diskursen i dagens samhälle trycker starkt på att inkludering är det 

enda rätta, medan vad man istället lägger fokus på, är integrering. Nilholm och Göransson 

(2013, s 70–73) förklarar att om den svenska skolan ska sträva mot samma mål, är det klokt att 

tydliggöra vad som egentligen avses med inkludering. Precis som mina intervjuer faktiskt 

visade är många lärare osäkra med vad som egentligen menas med begreppet. Rocksén (2004, 

s 1) frågar sig om målet i sig är att ha alla elever integrerade i samma klassrum eller om målet 

är att eleverna känner delaktighet, gemenskap och att de faktiskt lär sig.  

 

 

I skolan idag tar vi förgivet att den som inte integreras i samma klassrum som de övriga eleverna 

inte heller inkluderas utan snarare, exkluderas. Elever som har svårt för vissa saker, 

läsinlärning, sociala förmågor, eller andra svårigheter, kan ha svårt att vara koncentrerade i 

helklass och kanske istället skulle må bättre av särlösningar. I den debatt som råder i skolorna 

är de få som talar om fördelarna med denna typ av lösningar, och fördelarna med särlösningar 

utesluts ofta i debatten. Precis som också Rocksén hävdar, är målet i sig inte att alla ska vara 

integrerade i samma klassrum, utan målet, måste väl ändå vara att eleverna känner delaktighet, 

gemenskap och att det lär sig? (Rocksén, 2014). Olikheter borde istället ses som något positivt 

och det ska finnas tolerans för de som är annorlunda, men detta kommer i skymundan i den 

rådande diskursen, där alla ska ”klara av” att behandlas lika. Prestationen i skolan ska inte heller 

bli grunden för värdering och tillhörighet. Forskning har visat att skoltrötta och omotiverade 

elever med social belastning av något slag, mår bra av segregerade lösningar (Nilholm, 2012, s 

37).  Idag utesluts samtalen om fördelarna och de positiva aspekterna med särlösningar och det 

tas för givet att detta leder till exkludering. Istället för att se det positiva i särlösningar och att 

detta istället skulle öka elevens välbefinnande, känsla av att få lyckas och öka elevens chans att 

nå sina mål (Nilholm, 2012, s 37). 

 

Forskaren, Marcus Samuelsson (2018, s 38) vid Högskolan Väst, skriver om hur viktigt det är 

att barnen i skolan får känna sig säkra och trygga socialt. Även att det fungerar både fysiskt och 

psykiskt för eleverna är viktiga parametrar för att skolgång skall fungera optimalt. Samuelsson 

(2018, s 38) talar vidare om hur viktigt det är för klassrumsklimatet att lärare i skolan skapar 

en förtroendefull atmosfär genom att erbjuda en utvecklande lärmiljö och en acceptans för var 
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och en. Kanske skulle ett kontinuerligt arbete med värdegrunden leda till denna ökade 

acceptans. 

 

Rocksén (2004, s 1), generaldirektör för specialpedagogiska institutet, menar även han att om 

man istället skulle ändra på skolvärldens utgångspunkt, och istället utgå från att alla är olika, 

och att det istället är det normala, så skulle särlösningar inte vara något konstigt. Jag vågar 

påstå, att denna utgångspunkt, att alla i grunden är olika, utesluts ofta i debatten idag. Även 

Rocksén (2004, s 1) förklarade att en inkluderande undervisning snarare handlar om att anpassa 

undervisningen så att den passar många olika utvecklingsnivåer, kunskaper och förmågor, 

snarare än att alla ska vara integrerade i samma klassrum. Huruvida man i skola och samhälle 

väljer att inte tydligt reda ut vad man menar med begreppet inkludering, så skapar alla olika 

sanningar med vad man egentligen menar. Begreppet inkludering användes liktydigt med 

begreppet integrering, och detta var något som jag upptäckte i mina intervjuer, då lärarna snabbt 

gick över till att tala om den fysiska platsen. I skolan har man inte rett ut vad man faktiskt menar 

med begreppen, och det leder till förvirring. Om man redan från början i skolan, utgår från att 

inkludering innebär att alla redan tillhör gruppen och gemenskapen, blir således 

förhållningssättet ett annat. När jag utförde mina empiriska intervjuer fick jag bekräftat att 

åtminstone hälften av lärarna på skolorna talade om integrering, vikten av den gemensamma 

platsen, snarare än om inkludering, och betonade vikten av att eleven med särskilda behov, 

befann sig på samma fysiska plats som de andra eleverna. I artikeln ”Svårt att hitta vägen till 

inkludering” uttryckte även Nilholm, att om lärare i skolan ska kunna jobba med inkludering, 

är det en förutsättning att alla har en lika syn på vad som menas med begreppet. Kanske ska 

man i skolan i första hand fundera över vad som är bäst för eleven ur ett lärandeperspektiv och 

naturligtvis ta hänsyn till de faktorer som får en elev att känna tillhörighet, gemenskap och lust 

till att lära.  

 

För att man ska lyckas få alla elever med på tåget, måste man bygga broar mellan eleverna och 

skapa samarbete och förståelse mellan dem (Lundqvist, 2013, s 145). Då skapar man samtidigt 

en plattform där alla får vara med och känna sig inkluderade och alla får plats. Kanske de skolor 

som från dag ett, jobbar med värdegrundsfrågor, delaktighet och gemenskap, har en större 

förståelse för att alla lär olika och att alla elever har olika behov för att lyckas nå sina mål. 

Lundqvist (2013, s 145–147) förklarar dock att det inte bara lärarens syn på värderingar som är 

avgörande i arbetet med inkludering, utan även elevernas.  

 

När jag i mina kvalitativa intervjuer frågade hur man på ett bättre, eller annat sätt, kunde uppnå 

en ökad inkludering, var det ingen av lärarna som nämnde exempelvis värdegrundsfrågor. För 

att öka känslan av tillhörighet, trygghet, delaktighet och gemenskap för samtliga elever, skulle 

andra typer av teambildande aktiviteter kunna skapas i skolan. Genom olika övningar och 

kreativa upptåg och att ständigt arbeta mot målet, att få alla elever att känna sig inkluderade 

och accepterade. Rocksén (2014) hävdar att man måste förändra skolans struktur och kultur 

från grunden. Han förklarar att om man istället skulle utgå ifrån att alla elever är olika och 

därför behöver olika lärandeprocesser och lärmiljöer, skulle detta inte vara främmande för 

eleverna (Rocksén, 2014). I skolans läroplan står det att skolan ska ta hänsyn till elevers olika 
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förutsättningar och behov (Lgr11, 2011, 2017a, s 6). Därför ska det också finnas olika vägar till 

att nå målen. Trotts detta i ryggen är det många lärare idag som brottas med stora i klasser där 

alla ska integreras i samma lokal. Skolan behöver bli tydligare med att alla har olika vägar för 

att nå sina mål och oavsett hur vägen dit ser ut, så ska alla vara inkluderade. Många skolor 

kanske mer aktivt behöver jobbade med värdegrundsfrågor som därigenom ökar känslan av 

välbefinnande och tillhörighet.  I mina empiriska studier, svarade lärarna att alla elever ska 

behandlas lika så långt det är möjligt och varje elev ska få en lösning som passar deras 

individuella behov. Dock förklarade också en av lärarna, Christina, att integreringen i 

klassrummet av elever med särskilda behov kanske inte nödvändigtvis ledde till en ökad känsla 

av inkludering. Istället menade hon att lösningen för vissa elever är att få sin undervisning där 

det passar dem bäst. 

 

I rapporten Skolans arbete för att säkerhetsställa studiero (Skolinspektionen, 2016) undersökte 

man bland annat om skolmiljön och undervisningen präglas av studiero. Med studiero menade 

man att exempelvis att störande inslag under lektionen minimeras (Skolinspektionen, 2016, s 

5–7). Rapporten visade att ett stort antal faktorer påverkar studieron i klassrummet. Den visade 

att det är viktigt att lektionerna ska ha tydligt mål, innehåll och struktur. Det gäller att lyckas 

med individanpassning, variation och att alla elever får de utmaningar de behöver. För att lära 

i skolan är studiero i klassrummet en viktig aspekt för att eleverna ska lyckas. Utebliven 

studiero får negativa konsekvenser i klassrummet för alla och det gör det svårare för alla elever 

att hålla koncentrationen uppe (Skolinspektionen, 2016, s 8). 

 

Den frågan som en diskursanalytiker frågar sig är huruvida orden faktiskt stämmer med 

verkligheten (Börjesson, Palmblad, 2007, s 7–10). Efter min studie kan jag därmed konstatera 

att begreppet inkludering har tappat sin egentliga innebörd. Utifrån denna tanke funderar jag 

om begreppet inkludering i dagens samhälle och skola, istället används som en välmenad gest 

och förhoppning om, att när eleven med särskilda behov är integrerad i klassrummet med sina 

kamrater, tolkar man detta som att eleven automatiskt känner sig inkluderad. Kanske borde 

skolan brädda sina tankar om inkludering och vad egentligen begreppet innebär. De som arbetar 

i dagens skola borde istället fundera på hur man på bästa sätt kan undervisa för att alla elever 

ska kunna känna sig inkluderade och utvecklas så långt som möjligt, efter sina förutsättningar 

och behov.  

 

Sammanfattning och vidare forskning 
 
Under arbetets gång har nya frågor vuxit fram. Ur min infallsvinkel tror jag att det finns ett 

behov av att undersöka denna bakomliggande strävan om att alla ska integreras i samma 

klassrum i tron om att detta skulle leda till en ökad inkludering. Målet måste väl ändå vara att 

individanpassa undervisningen så den tillgodoser den specifika elevens behov oavsett var den 

sker? Istället borde skolor kanske lägga större vikt på arbeten med värdegrundsfrågor för att på 

så sätt få alla elever att känna sig inkluderade och trivas med sina kamrater, oavsett i vilken 

fysisk miljö som undervisningen sker.  
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I samband med mitt examensarbete har jag även upplevt en ständig diskussion från lärare som 

upplever att det inte finns tid att planera och stämma av med sina assistenter. På samma sätt har 

jag hört assistenterna berätta att det inte får tid att planera lektionsuppläggen med lärarna. Även 

på min VFU skola har jag hört samma diskussioner om den saknade kommunikationen. Detta 

är ett exempel på ett problem som skulle vara relativt enkelt att lösa i en fungerande 

utvecklingsprocess, och dessutom väldigt viktigt att lösa. Någon eller några måste ”våga” lägga 

fram ett förslag och sedan genomföra en förändring. Exempelvis att 15 minuter varje morgon 

ha ett möte mellan assistenter och lärare. Om problemet med den bristande kommunikationen 

kvarstår kan det drabba de redan utsatta eleverna. Det är dessutom ofta de svaga eleverna som 

har assistenter och det är tyvärr vanligt att assistenterna saknar utbildning. I en väl fungerande 

utvecklingsprocess måste problem lyftas till diskussion, men att hitta en lösning på problemet 

är minst lika viktigt.  
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2019-02-10     Bilaga 1. 

 

Information om ett eventuellt deltagande i examensarbete 
 

Hej! 

Jag heter Linda Bylander och går sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 vid Högskolan 

Dalarna. Inom ramen för examensarbetet ska jag genomföra en vetenskaplig studie om lärares 

syn på inkludering av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och hens assistent i 

klassrummet. Jag har i denna studie valt att använda mig av intervjuer av lärare i årskurs F–3 i 

So-ämnena.  

 

Du tillfrågas härmed som deltagare i denna undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka inkludering av utåtagerande barn i behov av 

särskilt stöd och hens assistent i klassrummet ur ett lärarperspektiv. Studien kommer att bygga 

på kvalitativa intervjuer med fyra olika lärare för att ta reda på hur lärare i So-ämnena i årskurs 

F–3 talar om begreppet inkludering.  

Syftet med studien är även att ta reda på hur lärare beskriver att arbetet fungerar i klassrummet 

och om studieron påverkas i klassrummet då de utåtagerande eleverna med särskilda stöd och 

hens assistent integreras i klassrummet. Jag anser att området är viktigt att undersöka och 

hoppas att du vill delta i denna studie. 

Praktiskt genomförande 

Jag planerar att genomföra intervjuer med fyra lärare i årskurs F–3, och du är en av de utvalda. 

I mitt urval har jag tagit hänsyn till att du som lärare undervisar i So-ämnena i årskurs F–3 och 
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att du har en lång erfarenhet av läraryrket. Min intervju kommer att ta ungefär en timme och 

ske ostört.  

Det insamlade materialet kommer endast att bearbetas av mig och min handledare. Din identitet 

kommer inte att röjas och därmed är du anonym. Din skolas namn kommer heller inte att 

avslöjas. Eventuella personer som nämns i intervjun kommer att avidentifieras. 

Insamlade data kommer förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och 

min handledare vid Högskolan Dalarna. Intervjumaterialet kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt och klart. Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivillig. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Om du som är tillfrågad 

avstår från att delta, eller avbryter ditt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta 

arbetet med studien.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Vänlig hälsning 

Linda Bylander, Mobil: 070-453 67 00 

Sälen /2019-02-10 

 

Student vid Högskolan Dalarna: Linda Bylander h15linby@du.se 

Handledare vid Högskolan Dalarna: Karen Stormats kso@du.se 
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2019-02-10     Bilaga. 2 

Examensarbete del 2 

Intervjufrågor av Linda Bylander 

PG3063 

 

 

Intervjufrågor till examensarbete 
 

 

1) Hur ser du som lärare på begreppet inkludering? 

 

2) Hur ser du som lärare på begreppet studiero? 

 

3) Hur upplever du att inkludering av utåtagerande barn i behov av särskilt stöd och hens 

assistent fungerar i klassrummet i So-ämnena? 

 

4) Hur arbetar du med dessa elever integrerade i klassrummet? 

 

5) På vilket sätt påverkas studieron i klassrummet då de utåtagerande eleverna med särskilt 

stöd och hens assistent integreras i klassrummet? 

 

6) Skulle inkludering av utåtagerande elever med behov av särskilt stöd kunna uppnås 

bättre genom att göra på ett annat sätt, och i så fall hur? 

 


