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Abstract 
In this study the overall aim is to find conditions for greater inclusion of pupils with SEN in X 
county by investigating teachers' attitudes and views on inclusion. What are the variables 
that may affect teachers' attitudes towards inclusion. The variables that will be studied 
include gender, workexperience, what age of students teachers work with and teachers' 
subjectknowledge. It is based on a system theory perspective with a pragmatic approach to 
explore how groups of activities involving or affecting each other. It is a quantitative study 
with a surveys selected as the method. Since I want to see how teachers might be influenced 
by their context and the variables above I use a system theory perspective. Before the 
questionnaire study was sent out to respondents, a little pilot study before was done. 
The overall results indicate that a majority of the teachers are positive towards inclusion, but 
when it comes to the will and desire to work inclusive they are more negative. The different 
variables affect teachers' attitudes to some extent, some affecting teachers in a positive 
direction and some in a negative direction. 
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DEL I: Inledning och Syfte 

Inledning 
Lang, Lansheim, Ohlsson skriver att specialpedagogiken är en mötesplats för dialog och 
kunskapsutveckling kring komplicerade och svåra lärandesituationer. Pedagogik och särskilt 
specialpedagogik som vetenskaplig disciplin, intresserar sig för allas rätt till utbildning i 
processer där strävan mot ökad inkludering intar en central roll.1 Savolainen påpekar att 
forskningsdiskussionen angående inkluderande undervisning utgick tidigare från det 
specialpedagogiska området, men tenderar nu till att inte bara begränsas att enbart handla 
om barn i behov av särskilt stöd och/eller funktionshinder.2  
 
Svenska Unescorådet menar att inkludering egentligen handlar om att reformera skolor och 
se till att varje barn får en väl anpassad utbildning inom sin ordinarie skola.3 I skollagen finns 
inte begreppet inkludering med, men den svenska skollagstiftningen slår fast att skolan ska 
vara tillgänglig för alla. Det finns även rekommendationer i Salamancadeklarationen där 
handlingsramen ges för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Där står exempelvis 
att skolorna skall ge plats för alla barn oavsett deras fysiska, intellektuella, sociala, 
emotionella språkliga eller andra förutsättningar.4 
 
I skollagen står det även att utbildningen: 

Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. 

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen.
5
 

 
Det rekommenderas även vidare i skollagen att det aktuella stödet ska ges i den ordinarie 
klassen. 

”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.”6  

 

                                                 
1
 Lena Lang, Birgitta Lansheim och Lisbeth Ohlsson. ”Från en annan(s) utsiktsplats.” Narrativt inriktade ansatser 

i specialpedagogisk forskning 27, (2012) 
2
 Hannu Savolainen. “Responding to diversity striving for excellence: the case for Finland.” in Prospects 

Quarterly Review of Comparative Education 39 (3), ed Adeco C. (2009) 
3
 Svenska Unescorådet, Specialpedagogiska institutet. Riktlinjer för inkludering-att garantera tillgång till 

Utbildning för Alla, (2005) 
4
 Salamancadeklarationen, 8 § 

5
 Skollagen. 2010:800. 1kap 4 § 

6
 Skollagen. 2010:800. 7§ 
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Vidare i Lgr11 poängteras det vidare att varje elev har rätt att utvecklas i skolan, känna 
glädje i det och få känna den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna 
svårigheter.7 
 
Det här ställer stora krav på skolledning och skolpersonal. Unescorådet pekar på hinder för 
inkludering såsom rådande attityder och värderingar, brist på förståelse, brist på nödvändig 
kompetens, begränsade resurser och bristande organisation.8 Kvalitet är mycket mer än 
betyg, testresultat och andra kvantitativa mått och det krävs ett skolsystem där alla barn 
välkomnas och där mångfald och flexibilitet ses som viktiga faktorer för att alla elever ska 
kunna utvecklas och växa som människor. De nämner även att i en ”inkluderande skola för 
alla” måste flexibilitet och variation sättas i centrum, såväl strukturellt som innehållsmässigt, 
med mål att erbjuda varje individ en relevant skolgång och optimala möjligheter till 
utveckling. De fortsätter med att definitionen av inkludering kan ses som en process som 
syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur 
och samhälle samt minska exkludering i utbildningen. Här innefattas även förändringar och 
modifieringar av innehåll, synsätt, strukturer och strategier utifrån en gemensam vision som 
omfattar alla barn i det aktuella åldersintervallet och en övertygelse om att det är det 
ordinarie systemets ansvar att tillförsäkra alla barns rätt till utbildning.9 
 
I uppdrag av Socialstyrelsen har Stensson och Sundell gjort effektutvärderingar av 
doktorsavhandlingar och kritiserar det mesta som producerats inom ramen för svensk 
forskning, som man menar inte ägnar sig åt effektstudier av vad som fungerar och inte 
fungerar.10 Persson och Persson har utkommit med en studie, som är en effektstudie, om 
Nossebros ”synvända”11. Studiens fokus var att hitta de framgångsfaktorer i skolans arbete 
som är generaliserbara och kan användas av andra skolor som vill förbättra sin 
måluppfyllelse utifrån ett inkluderande perspektiv. I den studien framkommer det exempel 
på fungerande arbete mot en inkluderade skola.12 Svenska Unescorådet visar påvisar att 
lärares positiva attityder till inkluderingstanken är starkt beroende av deras erfarenhet av 
elever som uppfattas som ”en utmaning”. Lärarutbildning, tillgång till stöd i klassrummet, 
klasstorlek och den samlade arbetsbelastningen är faktorer som har inflytande på lärarnas 
attityder. Flera undersökningar har visat att negativa attityder hos lärare och vuxna 
(föräldrar och andra familjemedlemmar) är det största hindret för inkludering; barn har inga 
fördomar såvida inte vuxna överför sådana. Om inkluderingstanken införs som vägledande 
princip på dessa olika områden kommer det alltså få följder för lärares attityder.13  
 
Lärarna som medverkar i en förändringsprocess kan behöva ett visst tryck för att byta spår, 
men en förändring blir verkningsfull först när de kan och tillåts reagera och inta egna 

                                                 
7
 Lgr11. Läroplanen för Grundskolan 

8
 Svenska Unescorådet. Riktlinjer för inkludering- att garantera tillgång för Utbildning för Alla 

9
 Ibid.  

10
 Einar Stensson, Knut Sundell. Effektutvärdering i doktorsavhandlingar, (Stockholm: Socialstyrelsen, 2010) 

11
 Nossebro är en skola i Essunga kommun, som har uppmärksammats för att på några år har gått från bland de 

sista i måluppfyllelse till att ligga bland de främsta i landet. De gjorde något de själva kallar ”en synvända”, de 
inkluderade alla i sina ordinarie klasser och hade som mål att göra alla eleverna till ”vinnare i sitt eget liv efter 
sina förutsättningar”. Personalen arbetade mycket med förhållningssättet och att olikheter var en styrka. 
12

 Bengt Persson och Elisabeth Persson. Inkludering och måluppfyllelse-att nå framgång med alla elever, 
(Stockholm: Liber, 2012) 
13

 Svenska Unescorådet. Riktlinjer för inkludering-att garantera tillgång till Utbildning för Alla 
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ståndpunkter när det gäller själva förändringsprocessen. I många fall måste beslutsfattare, 
föräldrar, lärare och andra intressenter i skolan inse att inkludering är en process som kräver 
förändringar på såväl utbildningssystemets nivå som skolnivån. Detta kan vara svårt att 
acceptera, eftersom det kan innefatta att revider begreppsrelaterade uppfattningar, något 
som kan få många praktiska konsekvenser.14 
 
För att enskilda kommuner och skolor ska kunna leva upp till dokument och lagar som styr 
skolan är det även en angeläget att fokus riktas på lärarnas attityder och hur dessa attityder 
uppkommer. Lärarna är det viktigaste verktyget för att nå ökad inkludering i skolan. För att 
få till ett gynnsamt förändringsarbete krävs det att de känner sig delaktiga och kan påverka 
sin situation. Personalen måste även känna en vinst i att förändra sitt arbetssätt, det måste 
tydliggöras vilka vinster det finns i att arbeta mer inkluderande. Föreliggande studie har 
därför som ansats att studera en kommuns lärare och deras syn och attityder av 
inkluderande undervisning i en kommun i Mellansverige. Studien ska även undersöka vilka 
hinder och möjligheter, vilka positiva respektive negativa konsekvenser lärarna ser med ökad 
inkludering och vilka olika variabler som påverkar lärarnas attityder. För att kommunen 
sedan ska kunna rikta insatser i form av fortbildning och andra resurser utefter lärarnas 
önskemål och behov för att vidare kunna initiera och implementera inkludering på ett 
gynnsamt sätt. 

Syfte  
Det övergripande syftet är att finna förutsättningar för ökad inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd i X-kommun genom att undersöka lärares attityder till och syn på inkludering. 
Vilka variabler som kan tänkas påverka lärares attityder till inkludering. De variabler som 
kommer att studeras är kön, arbetslivserfarenhet, vilka åldergrupper av elever lärarna 
arbetar med och lärarnas ämneskompetens. 

Forskningsfrågor 
 Vilken attityd har kommunens lärare till inkludering av elever i behov av särskilt stöd? 

 Vad anser kommunens lärare det finns för positiva och negativa konsekvenser med 
inkludering och implementering av ökad inkludering? 

 Påverkar de ovan nämnda variabler lärares attityder till inkludering?  

 Finns det någon ovan nämnd variabel i kommunen som tenderar en mer positiv eller 
negativ attityd till inkludering? 

Disposition 
För överskådlighetens skull är denna studie indelad i fyra huvuddelar: Del I: Inledning och Syfte, 
där undersökningen presenteras.  Del I: Tidigare forskning och Metod, vilken tar upp den tidigare 
forskningen, studiens kontext, Metoden, de etiska principerna samt tillförlitlighet och trovärdighet. 
Del III: Resultat och slutligen Del IV: Diskussion, Vidare forskning och Metoddiskussion 

  

                                                 
14

 Svenska Unescorådet, Riktlinjer för inkludering-att garantera tillgång till Utbildning för Alla 
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DEL II: Tidigare forskning och Metod 

Dokumentstudier 
De primära begreppen som använts för att söka tidigare forskning, både nationell och 
internationell, och litteratur för att lägga en bakgrund till uppsatsen är 
inclusion/attitudes/teacher/special education även Sweden har lagts till som sökord med 
syfte att hitta svensk forskning. Sökningen har gjorts med funktionen peer-reviewed15, som 
innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Med de engelska sökorden har den 
aktuella forskningen i första hand sökts i ERIC, men även Swepub har använts med sökorden 
inkludering/attityder/lärare/specialpedagogik. Som ytterligare underlag har källor från 
referenslitteratur i forskningsöversikter, uppsatser, rapporter och avhandlingar använts.  

Tidigare forskning 

Inkludering 
För att närma oss varför vi pratar om en strävan efter ökad inkludering trots att alla 
styrdokument pekar åt det hållet, behövs diskussionen runt begreppet inkludering belysas 
med hjälp av den aktuella forskningen. Bladini visar till exempel i sin avhandling att just på 
formuleringsarenan dominerar skrivningar som genomsyras av intentionen ”en skola för 
alla”, men på en realiseringsnivå finns det tendenser som pekar mot en ökande 
differentiering.16 Nilholm menar däremot att det är svårt att avgöra om differentieringen 
ökat sedan det akademiska och politiska intresset ökat kring inkludering. Något som även 
poängteras av Nilholm som viktigt, för att inkluderande processer ska uppstå, är att det finns 
en flexibel resursfördelning som underlättar inkluderande undervisning. Det är även viktigt 
att det finns motivation och kunskap bland politiker och skolledning på olika nivåer.17 Lorna 
Idols undersökning visar även att skolledarna anser att det hade varit lättare att arbeta mot 
inkludering om man kunde öka lärartätheten i skolan.18 
 
Inkluderingsbegreppet är något som diskuteras mycket inom specialpedagogisk forskning. 
Även Nilholm anser att ett inkluderande klassrum ska innebära att olikheter ska ses som en 
tillgång, eleverna ska ha en upplevelse av tillhörighet och erkännande. Han poängterar, att 
vara inkluderad handlar alltså inte bara om en fysisk placering i en klass.19 I Nossebro, 
Essunga kommun, där Persson och Persson följt förändringsarbetet, lät personalen 
kontexten lägga innebörden i begreppet inkludering, man hade inte gått in på djupet innan 
vad man avsåg med inkludering, utan det växte med tiden. Det blev en tankestil där 
inkludering utgjorde en vägledande princip för det vardagliga arbetet men där det vidare 
syftet är ett mer inkluderande samhälle. Mottot var ”alla ska lyckas, alla ska lyckas i 
klassrummet, alla ska vara inkluderade”. Målet var ökad måluppfyllelse, visionen var att ”alla 

                                                 
15

 Jarl Backman. Rapporter och uppsatser (Lund: Studentliteratur, 2008) 
16

 Kerstin Bladini. Handledning som verktyg och rum för reflektion, en studie av specialpedagogers 
handledningssamtal (Karlstad University Studies, 2004) 
17

 Claes Nilholm. Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”-Vad betyder det och vad vet vi? (Myndigheten 
för skolutveckling, 2006) 
18

 Lorna Idol. “Toward inclusion of special education students in general education: A program evaluation an 
study of eight schools.” Remedial and Special Education, (2006) 
19

 Nilholm, Inkludering av elever ”I behov av särskilt stöd”-Vad betyder det och vad vet vi? 
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skulle bli vinnare i sitt eget liv efter sina förutsättningar” och i arbetet att uppnå visionen 
blev inkludering ett av inslagen.20  
 
Hedegaard Hansen drar i sin artikel, inkluderingsdiskussionen till sin spets och menar att om 
vi förstår inkludering som alla individers rätt att delta och att vi menar att ett aktivt 
deltagande i det etablerade samhället är en förutsättning för lärande och utveckling, då 
baserar vi på antaganden som i princip gör inkluderingen gränslös. I känslan av delaktighet, 
kommer det i princip inte finnas några gränser för mångfald och inga gränser för rätten att 
delta, eftersom det är en rätt som gäller för alla individer och som är nödvändig för alla barn 
i syfte att säkerställa deras lärande och utveckling.21  

Elever i behov av särskilt stöd 
I skolan möts lärare av elever som är i varierande grad i behov av särskilt stöd. De här finns 
nämnt i studentlitteratur. Det är dessa ”svåraste” elever i behov av särskilt stöd som till viss 
del påverkar lärares negativa attityd till inkludering. Vad som orsakar detta behov av särskilt 
stöd ”tvistar de lärde”. Nordahl m fl skriver i sin bok att en viktig arena är skolan, där även 
lärares förhållningssätt och beteende påverkar elevens beteende. De menar att om man som 
lärare vill vara kontrollerande men inte visar någon känslomässig värme, kan man bemötas 
av aggression och blir ofta motarbetad av eleverna.22 Ogden skriver också i sin bok att elever 
med aggressivt och utåtagerande beteende löper en risk att bli avvisade av jämnåriga. Att 
som barn bli avvisad är en stor riskfaktor för att så småningom hamna i olagligheter.23 
Nordahl et al. nämner att kompisar är också en stor del av barnens sociala arena, där sker 
det en stor påverkan av beteendet.24 Ogden menar vidare att om barn finner motreaktioner 
till sitt beteende, så försöker de finna andra sociala sammanhang där de blir accepterade. De 
söker trygghet och identitet i mera negativa grupper, där de blir förstärkta i sitt beteende på 
grund av att det förväntas av resten av gruppen att man ska ha ett aggressivt beteende.25 De 
här gruppkonstellationerna, med en grupp barn som har en negativ inställning till lärare och 
vuxna, är ofta de som ställer till med problem för klasskamrater och lärare. 
 
Nel, Muller och Helldin visar i sin forskning att i Sverige har elever i behov av särskilt stöd 
inom utbildning förr förknippats med funktionsnedsättningar som inneboende faktorer. På 
senare år har det skett en märkbar ökning av antalet elever med inlärningssvårigheter. 
Denna ökning kan tillskrivas en ökning av psykiska och psykosociala problem bland vuxna, 
arbetslöshet, skilsmässor och ekonomiska problem som påverkar på hemmiljön. Det finns 
därför en växande medvetenhet att yttre faktorer såsom sociala och kulturella influenser kan 
ge upphov till elever i behov av särskilda behov.26 I Lorna Idols artikel visas att både 

                                                 
20

 Persson, Persson, Inkludering och måluppfyllelse-att nå framgång med alla elever 
21

 Janne Hedegaard Hansen, ”Limits to inclusion.” International Journal of Inclusive Education, 16:1,(2012) 89-
98 
22

 Thomas Nordahl, et al. Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska 
perspektiv (Stockholm: Liber, 2007) 
23

 Terje Ogden, Social kompetens och problembeteende i skolan - kompetensutvecklande och problemlösande 
arbete (Stockholm: Liber, 2003) 
24

 Nordahl, et al. Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv 
25

 Ogden, Social kompetens och problembeteende i skolan - kompetensutvecklande och problemlösande arbete 
26

 Norma Nel, et al. A comparative perspective on teacher attitude-constracts that impact on inclusive 
education in South Africa and Sweden, South African Journal of Education (2012) 
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skolledare och lärare är mycket positiva till inkludering av elever i behov av stöd, men att det 
uppkommer stora problem när eleverna har allvarliga beteendeproblem.27 

Attityder 
För att ge en bild av vad som läggs i begreppet attityd har stöd tagits från forskarna Nel et al. 
som tidigare gjort en attitydsstudie bland lärare i Sydafrika och Sverige, de menar att 
attityder är nära relaterad till människors åsikter och är baserade på tidigare erfarenheter. 
Attityder påverkas ofta i interaktionen med andra och representerar en viktig länk mellan 
social och kognitiv psykologi. Om lärarnas kognition riktas genom att förse dem med 
välplanerad information om inkludering, kan det påverka deras motivation som då på sikt 
kan förändra deras attityder. En anmärkningsvärd egenskap hos attityd är att, till skillnad 
från personlighet, kan det förändras som en funktion av erfarenhet. Lärares attityder kan 
alltså ändras om de är försedda med välplanerad information och nödvändiga 
stödstrukturer.28  

Argument för och möjligheter till en inkluderande skola 
Nordahl et al skriver även i sin bok att om exkluderande verksamheter i form av Resursskolor 
har det inte gjorts så många undersökningar kring, men de som gjorts har inte varit positiva. 
Det har visat sig att de har varit trivselhämmande, statussänkande och 
utvecklingshämmande.29 I Persson och Perssons studie skriver de att både självvärdering och 
motivation försämras om eleverna placeras i negativt differentierade grupper. Lärare 
tenderar även att sänka krav och förväntningar i dessa elevgrupper, även skolkamraterna 
sänker förväntansnivån. De skriver även att internationell forskning slår fast att 
nivågruppering eller annan organisatorisk differentiering inte ger de positiva effekter som 
lärare ofta föreställer sig.30 Ogden nämner här att om man däremot har goda vänner, är 
inkluderad i ett sammanhang och har positiva skolerfarenheter så är det en stor skyddande 
faktor för att inte utveckla vidare antisocialt beteende hos barn med socioemotionella 
svårigheter.31 
 
Nordström m fl skriver i EFA Global Monitoring Report att undersökningar som gjorts i både 
OECD-länder och andra länder tyder på att elever med funktionsnedsättningar uppnår bättre 
skolresultat i inkluderande miljöer. En inkluderande skola medför även möjligheter att bygga 
”sociala nätverk, permanenta, ömsesidigt stöd och trovärdighet”. Specialskolor tenderar att 
göra segregation av människor med funktionsnedsättningar.32 Även i PRIMA-studien har 
man undersökt relationen mellan inkluderande undervisning och elevers skolresultat och hur 
elever som inte är i behov av stöd påverkas i en inkluderande miljö där elever med 
socioemotionella problem vistas. Slutsatsen i den studien är att inga negativa konsekvenser 
har gått att belägga av att elever med olika slag av svårigheter går i vanlig klass, vilket 
författarna menar är ett stöd för en inkluderande verksamhet.33 Klingberg, som är professor 
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i kognitiv neurovetenskap, skriver i sin bok att forskare har identifierat bland annat tre 
faktorer som leder till stress, det är skolprestationer, kamratrelationer och familjesituationer 
och så sociala faktorer som till exempel fattigdom. De menar att tidiga misslyckanden i 
skolan kan leda till en negativ spiral av misslyckanden och stress. Man kan alltså se ett 
ömsesidigt samband mellan psykisk hälsa och skolprestationer. Dålig psykisk hälsa påverkar 
skolprestationer och dåliga skolprestationer påverkar den psykiska hälsan.34 Lundgren och 
Lökholm skriver i sin bok om motivationshöjning att det är viktigt med en bekräftande miljö 
för barn och ungdomar i utvecklingen av sin identitet. Om de inte får tillträde till en grupp 
(klass) så är risken stor att de avvisar normerna i gruppen och söker sig till grupper som har 
negativa värderingar till skolan och dess värdegrund.35 

Argument mot och hinder för en inkluderande skola 
Ogden tar även upp att skolans knappa resurser är något som kan vara ett hinder till att 
skapa goda förutsättningar. Även den fasta miljön såsom skolbyggnaderna och klassrummen 
kan vara mindre funktionella än önskvärt. Klasstorleken och lärartätheten är ytterligare 
något som kan hindra utveckling och lärande. Han menar vidare att det är vanligare att 
skolorna gör yttre omorganiseringar än inre anpassning för eleverna. Han menar att 
åtgärderna i sig säkert kan vara bra men att det sällan ger någon förändring på skolans 
övriga aktiviteter och miljö. Han menar att det är viktigt att även lärarna förändrar 
undervisningen och bemötandet. Men för att de ska kunna göra det måste det finnas starka 
belägg för att det kan ge positiva resultat för både lärarna och eleverna.36 
 
Ett hinder som Hedegaard Hansen påvisar i sin artikel att i klassrum där lärarens tro är att 
enbart lugn och ro är viktigt för lärandet, kommer oordning bli ett hot mot lärarens 
undervisning och lärande. Då blir steget inte långt till att exkludera den/de som står för 
oordningen.37 
 
Men det som påverkar lärandet mest är, enligt Ogden, undervisningens och aktiviteternas 
kvalitet. Han ger några exempel på vad som kan hindra utveckling och lärande för elever; Att 
skolorna inte är tillräckligt lyhörda för elevernas individuella behov och att de inte erbjuder 
anpassning av undervisning och miljö. Som en följd av det möts eleverna av orealistiska 
förväntningar och krav som antingen är för höga eller för låga eller så möts de av 
inkonsekventa eller olämpliga reaktioner. Andra hinder kan vara att arbetsformerna inte är 
tillräckligt motiverande och varierande. Det ges även för lite belöning för positivt beteende 
och att det istället läggs för stor vikt vid kortsiktiga lösningar på beteendeproblem.38  
 
Några studier som gjorts av exempelvis Dyson et al och Kalambouka visar på negativa 
effekter av att ha elever i behov av särskilt stöd i klassrummen. Eleverna visar sämre resultat 
både kunskapsmässigt och socialt, både elever i behov av särskilt stöd och elever som inte är 
i behov av särskilt stöd. De studier som påvisat dessa resultat har eleverna i studien haft en 
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sämre socioekonomisk bakgrund.39 Men Savolainen menar att dessa studier ofta är relativt 
små och kan inte vara representativt för en hel nations utbildningssystem i det landet 
studierna är gjorda.40 Nordström et al skriver i sin artikel att för elever med vissa typer av 
funktionsnedsättningar kan utbildning av god kvalitet i specialskolor ändå vara lämpligare än 
”inkludering” i en vanlig skola som inte erbjuder meningsfull interaktion med klasskamrater 
och professionella. Ett annat alternativ som tas upp i den artikeln är att förena de 
inkluderande och specialiserade synsätten i ett ”dubbelspårigt” synsätt där föräldrar och 
elever beslutar om de inledningsvis ska välja en inkluderande ordinarie skola eller en 
specialskola – hela tiden med inkluderande undervisning som slutmål.41  

Lärares attityder till inkludering och det inkluderande arbetet 
Enligt Savolainen så spelar lärare en stor roll för utbildningskvaliteten. Ytterligare studier 
påpekar även att lärarnas roll är större för måluppfyllelsen än alla andra faktorer såsom 
klasstorlek, klassammansättning och elevernas bakgrund.42 Hedegaard Hansen menar att 
inkludering vs exkludering i första hand beror på lärarens meningsskapande miljöer. Vidare 
är det organisatoriska frågor, utbildning, ledarskap, fysisk miljö, resurser och antalet elever i 
förhållande till antalet lärare som verkar ha konsekvenser för lärarens syn på inkludering.43 
I Kilanowski-Press m fl har tidigare forskning påvisat att det är svårt för lärare att själva se 
hur pass inkluderande de arbetar och även vilka normer som kan ses som inkluderande i 
klassrummet. Därför är det viktigt att de får hjälp att identifiera deras inkluderande arbete 
och utveckla dess effektivitet och stödja lärarna i implementering av evidensbaserade 
effektiva grepp i arbetet mot inkludering.44 
 
Det har gjorts några studier för att kartlägga lärares attityder till inkludering. I en studie av 
Swain och Nordness påvisar de att forskning visar att lärare med mer positiva attityder till 
inkludering är mer benägna att tillgodose det individuella behovet hos elever i behov av 
stöd.45 Nel et al föreslår i sin studie att när framtida implementeringar av inkluderande i 
praktik och pedagogik görs bör yttranden från lärarna alltid övervägas, till exempel bör 
innehållet i internutbildning prioriteras och övervägas utefter lärarnas behov.46  
 

Vidare i studien av Swain et al. av lärares attityder till inkludering gjord före och efter en 
specialpedagogisk kurs och en praktik med barn i behov av särskilt stöd. Studiens syfte var 
att utreda om utbildning och erfarenhet styr attityden till inkludering. De attityder som 
visade den största positiva förändringen gällde möjligheten att undervisa elever med 
funktionshinder i det ordinarie klassrummet. Dessa frågor gällde att ge en aktuell struktur i 
klassrummet, stödjande personal med särskild utbildning bör ha sina tjänster ute i 
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klassrummen och att många av de aktiviteter som görs med elever som inte är i behov av 
stöd passar även elever i behov av särskilt stöd.47  
 
Hwang och Evans skriver att tidigare studier påvisar att även lärare med positiva attityder till 
inkludering är tveksamma i praktiken att ha elever med funktionshinder i sina klassrum. I 
studien av Hwang och Evans ingår 33 koreanska lärare från tre grundskolor i Seoul för att se 
om deras attityder till och vilja till att anpassa de behov för elever i behov av särskilt stöd. 
Resultaten visar att 41,37% av lärarna hade positiva attityder till inkludering, medan 55,16% 
var ovilliga att faktiskt delta. Kvantitativa data som erhållits genom en enkät kompletterades 
med kvalitativa data som erhållits genom intervjuer. Intervjuerna fokuserade på de positiva 
och negativa effekterna av inkludering, liksom problem med att genomföra inkludering.  
Något som visar sig påverka lärares attityder till inkludering är svårighetsgraden av elever i 
behov av särskilt stöd och tillgången på resurser, oavsett skillnader i nationalitet eller kultur. 
Där behovet var stort, trodde lärarna att det ordinarie klassrummet inte var en lämplig 
utbildningsmiljö. En stor del av forskningen belyser vikten av tillgång på materiella och 
mänskliga resurser, inklusive lämplig utbildning och tekniska hjälpmedel.48 
 
Enligt en annan studie av Alhababi utgör nivån på lärarnas utbildning, oavsett om den riktar 
sig till tidiga förskolan, förskoleklass, grundskolans alla åldrar eller gymnasiet, en annan 
variabel i lärarnas attityder till inkludering. I en studie av 900 lärare i Förenade Arabemiraten 
fann Alahbabi att lågstadielärare hade mer positiva attityder än lärare på förskolan, 
förskoleklass och högstadiet.49 Högstadielärare konstaterades betona innehållet i 
läroplanen, och kände att undervisa elever i behov av särskilt stöd skulle skapa problem. 
Enligt en studie av Villa et al verkade år av undervisningserfarenhet inte vara variabel i 
attityder till inkludering.50  
 
I studien i Sverige och Sydafrika, av Nel et al, där det ingick 375 sydafrikanska lärare och 10 
svenska lärare, har man jämfört lärarnas attityder till inkluderande undervisning. Det visade 
sig att en majoritet av lärarna anser att de inte kan tillgodose de behoven som elever i behov 
av särskilt stöd har, i vanliga skolan. De påtalar att det finns flera undersökningar som har 
visat att det finns en korrelation mellan lärares positiva attityd och stöd från ledningen och 
tekniska variabler, såsom mer resurser, mindre klasser, mer planeringstid och möjlighet till 
personlig utveckling genom utbildning.51 Persson och Persson skriver i sin studie om att i 
Nossebro så förändrades lärarkollektivets ”tankestil” attityder och påverkade därmed 
verksamhetens inriktning, vilket innebar att de såg och lyckades bryta med gamla 
traditioner. Vanor som av slentrian eller brist på alternativ ”satt i väggarna” och som av 
tradition byggts in i skolan som institution började därför brytas.52 
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Initiering och implementering av inkludering 
För att kunna påverka lärares attityder måste initiering och implementering vara väl 
genomtänkta och genomförda, det är det som framkommer som metoder för att underlätta 
för lärare att arbeta mer inkluderande och som kommer påverka attityder mot en positiv 
riktning. Scherp menar att en modell för förändring går inte att överföra från en kontext till 
en annan. För att förändringsarbetet ska bli lyckosamt måste den aktuella kontexten 
undersökas och förutsättningarna tillgodoses, arbetet måste anpassas till den kontext där 
förändringen ska ske.53 Om man ser till kontexter där inkludering fungerar, menar Nilholm 
att det finns en del faktorer som framförs såsom; Ledarskap med klar vision, engagemang 
från elever och föräldrar, lärares attityder, övergripande planeringar och uppföljningar, 
reflektion, kompetensutveckling, flexibelt stöd, övergripande policy, samarbete i 
undervisningen och goda ekonomiska möjligheter.54 
 
Enligt Angelöw, i sin bok om förändringsarbete, är det mycket viktigt att få med sig 
personalen i ett förändringsarbete. Människor ogillar att beslut fattas över deras huvuden 
eller beordras att genomföra förändringar som kanske leder till merarbete eller problem. 
Om det är möjligt så ska de enskilda anställda få möjlighet att vara delaktiga i utformningen 
och genomförandet. Information är också viktigt, människor vill gärna ha direkt information. 
Förändringsarbetet kan möta stort motstånd om informationen kommer fram genom rykten 
som ofta kan ha förvanskats och gett utrymme för egna spekulationer.55 Eftersom det i en av 
Skolverkets rapporter nämns att lärarna är det viktigaste redskapet i skolan i arbetet i 
riktning mot inkludering och högre måluppfyllelse56 är det av stor betydelse att de är 
delaktiga och att informationen går fram utan förvanskning.  
 
I en studie av Brackenreed i syfte att identifiera vilka strategier lärare har för att hantera 
stress i inkluderande miljöer såg hon att metoderna talade till grundläggande egenskaper 
hos lärarna. En av de mest värdefulla strategierna var humor, vilket kräver att personen har 
humor och att man vågar exponera den. De andra strategierna var att planera och utföra 
planeringarna, koncentrera sig på nästa steg och komma på olika lösningar. För att klara av 
det krävs både kompetens och erfarenhet hos läraren.57 Hedegaard Hansen menar att i ett 
klassrum som kännetecknas av variation och flexibilitet ryms fler olikheter och klassrummet 
blir därmed mer inkluderande.58 
 
Nel et al. anser att förskolan och barnavårdscentralen bör arrangera regelbundna 
diskussioner om inkludering som bör leda till genomförandet av inkluderande undervisning 
som praxis i dessa skolor. Det rekommenderas att skolan stöds av de olika hälsoavdelningar 
för tidig identifiering av elever som kanske inte kommer att utvecklas tillräckligt när de 
kommer till skolan.59 
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Persson och Persson anser att det är av vinst att man arbetar fram en gemensam pedagogisk 
kunskapsbas med aktuell och relevant forskning, det visade sig som en positiv 
förändringsfaktor i Nossebro.60 Som Meisfjord påpekar i sin studie om sydafrikanska 
kvinnors syn på kvinnors vuxenutbildning, så handlar det här om flera djupgående 
förändringar som kommer att utmana människors yrkesidentitet och kompetenskänsla vilket 
kan vara känsligt.61 Det som även Persson och Persson tar upp som en svårighet är att få 
eleverna och föräldrarna med sig i en förändringsprocess.62 I Nel et al. studie visade det sig 
att lärarrespondenterna från Sverige och Sydafrika höll med om att skolorna behöver 
professionellt stöd och att lärarutbildningen behöver innehålla grundläggande 
specialpedagogik. De var även positiva till att skolan behöver en speciell budget till särskilda 
behov. De positiva attityderna till specialiserad och professionell support och service samt 
utbildning och organisatoriskt stöd betonar lärarnas beroende av specialiserade tjänster för 
effektiv implementering av inkluderande undervisning.63 Bengt och Elisabeth Persson 
kommer även de fram till att en viktig faktor är behovet av specialpedagogisk kompetens, 
om det saknas specialpedagogisk kompetens på skolan, är det viktigt att en satsning görs på 
en sådan kompetensförstärkning.64 
 
I Ontario har man lagstiftat om inkludering, studien av Brackenreed påvisar att lärare med 
över 10 års erfarenhet upplever stress när det gäller att tillgodose behoven hos eleverna i 
behov av särskilt stöd. Lärarna har även visat en växande enighet att förberedelserna var för 
korta, för lite kompetensutveckling och att de inte fått fullt stöd för att tillgodose elevernas 
behov. Lärarna i Ontario stöder fortfarande grundfilosofin för inkludering och upprätthåller 
det fortfarande, men visar avsevärda nivåer av frustration, ångest och stress. Det har även 
visat sig att personalomsättningen har ökat.65 
 
I Persson och Perssons avhandling poängteras att det är viktigt att även lärare känner sig 
lyckade i klassrummet, att känna sig tillfreds med undervisningen bidrar även positivt till 
elevernas lärande. Man följde även noggrant upp om lärarnas arbetsbelastning ökade under 
förändringen, från fackligt håll noterades inte någon högre arbetsbelastning.66  
 
Brackenreed ger några råd för att ge lärare möjlighet att lyckas med att arbeta inkluderande. 
Skolledare måste ge lärarna tid att göra sitt jobb väl. Eftersom skolledare inte kan skapa mer 
tid, är det viktigt att använda den tilldelade tiden väl för undervisning och lärande av nya 
strategier i undervisningen. Ställ frågan om möten som hålls är begränsade till tid och antal 
och används informationsmetoder effektivt. E-post och intranät ska vara lättillgängliga för 
lärarna både i skolan och i hemmet, ha inte informationsmöten om det går att maila eller ges 
på annat sätt. Kommunikation och information är mycket viktigt för att inte skapa lösa 
rykten och desinformation som i sin tur skapar rädsla och osäkerhet. Hon anser att 
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rektorerna bör se till att lärarna är medvetna om sin fysiska och psykiska hälsa och att stöd 
som bör lyftas är promenader, yoga och meditation.67 Skolledarens roll tas även upp av 
Persson och Persson som en viktig faktor, som en positiv auktoritär ledare men även ett 
gemensamt ansvarstagande och tillvaratagande av den kollektiva kompetensen. Ledaren 
måste parallellt med att driva projektet framåt även arbeta upp en kollektiv uppslutning 
kring arbetet. Ett lyckat förändringsarbete kännetecknas av att det fortsätter även om 
initiativtagaren och ledaren trappat ner eller slutar.68  
 
Persson och Persson anser alltså att det går att genomföra ett mer inkluderande 
utbildningssystem om skolorna själva bestämmer sig att bli mer inkluderande. Utvecklingen 
av stödjande åtgärder, som nationell inkluderingspolitik, lokala stödsystem samt lämpliga 
läroplans- bedömningsformer, är viktiga för att skapa rätt ram för att utveckla 
inkluderingstanken. Den har viktiga fördelar för alla barn, eftersom den leder till skolor med 
mer berikande lärandemiljöer där mångfald betraktas som en positiv kraft som måste 
erkännas och värdesättas. Inkluderingstanken leder till skolor där man frångår mekaniskt 
lärande och lägger större tonvikt på konkret, erfarenhetsbaserat och aktivt lärande 
genomsamarbete. Persson och Persson tar i sin studie upp begreppen tankekollektiv och 
tankestilar, som en faktor som binder samman skolans kognitiva ramverk, exempelvis synen 
på kunskap och lärande, människosyn och samhällssyn.69  

Arbeta inkluderande i klassrummet 
Svenska Unescorådet skriver att lärare som inser att också de har något att lära i 
klassrummet kommer med all sannolikhet att främja elevernas lärande. Den lyhördhet som 
de förvärvar till följd av att de reflekterar över sina egna försök att ta till sig nya idéer eller 
lära sig nya arbetssätt har inflytande på hur de bemöter barnen i sina klasser.70 Mycket av 
studentlitteraturen trycker på lyhördhet och arbetssätt i klassrummet. Ogden tar till 
exempel upp att det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna i form av muntlig 
kontakt, beröm och uppmuntring.71 Även Lundgren och Lökholm tar upp att är berömmet en 
viktig faktor för att öka elevernas inre motivation. Beröm som är inriktat på arbetsinsatsen 
och ansträngningen i motsats till beröm för förmågan vid en väl utförd aktivitet är det som 
ger en ökad inre motivation. Beröm ska stärka eleverna till sin egen förmåga och en tro på 
sig själva och sin kompetens.72  
 
Beteendemodifiering tar Ogden upp som en möjlighet för utveckling och lärande. Det är 
något man kan införa i klassrumssituationen, för att få en bra klassdynamik och ett positivt 
klimat i klassen. För att visa sina förväntningar på ett positivt klassrumsbeteende så sätter 
man upp gemensamma regler för klassen. Effekten på dessa regler styrs av vilka 
konsekvenser man sätter upp, konsekvenserna bör vara beröm, uppmärksamhet och 
ignorerande av oönskat beteende. Tanken är att man ska uppmuntra det positiva beteendet 
och ignorera det negativa beteendet. Alla människor vill ha bekräftelse och vill bli sedda. 
Som lärare kan man även sätta upp individuella kontrakt med vissa elever tillsammans med 
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föräldrar och andra.73 Forness pekar däremot på det motsatta i sin studie, att 
specialpedagogiska insatser fokuserade på beteendemodifikation är mindre effektiv än 
specialpedagogiska insatser fokuserade mot lärandet.74 
  
En problematik som kan uppstå i klassrummet är att om det ställs för höga krav på eleven i 
skolan, kan det skapa stress. Elever med socioemotionell problematik är ofta mindre 
stresståliga och har ett sämre arbetsminne. Enligt Klingberg så är kortvarig stress något man 
kan återhämta sig ifrån. Man kan även träna upp sitt arbetsminne under hela livet med hjälp 
av minnesträning. Klingberg har utarbetat ett datorprogram för att träna just arbetsminnet, 
dataprogrammet heter Robomemo, som i flera kontrollerade studier visat ge ett bra resultat 
även på längre sikt.75 Lundgren och Lökholm anser vidare att man genom motiverande 
samtal kan utreda vad eleven känner är problemet i skolan, men det går inte att tvinga 
någon till förändring. Om eleven inte har någon tanke på att sitt beteende är ett problem, 
kan det bero på att han/hon aldrig har funderat på att ändra sig. Det kan även bero på att 
han/hon slår bort alla risker eller faror som är förknippade med problemet. Då bör vårt 
bemötande vara att skapa förtroende, få eleven att se och väga för- och nackdelar med 
beteendet, försöka väcka tvivel på det positiva i det nuvarande, synliggöra om elevens och 
andras uppfattning överensstämmer, men man måste samtidigt stötta och gå mycket 
varsamt fram. Sedan fortsätter man att arbeta tillsammans för att få till ett 
förändringsarbete, man arbetar med öppna frågor och får aldrig döma eller fördöma och 
talar bara om förändring av beteendet inte att förändra personen i fråga.76 
 
I Essungas arbete med inkludering kom de till en fas där elevers olikheter inte längre sågs 
som problematiskt, utan som en tillgång och en naturlig del i skolans förutsättningar och 
verksamhet. Persson och Persson såg att elevers olikheter användes medvetet som en resurs 
i undervisningen. De får förutsättningar att leva upp till det av institutionen förväntade 
beteendet.77 
 
I intervjuer med lärarna i Essunga, av Persson och Persson såg de att litteraturstudierna och 
seminarierna bidrog till att utveckla och stärka ett professionellt språk bland lärarna. 
Diskussionen kunde därmed lyftas till en mer generell pedagogisk nivå som inte är 
personbunden. Det blev därmed lättare att se för- nackdelar, faror och möjligheter i det som 
skedde utan att någon behövde känna sig angripen eller utlämnad. Detta i sin tur ledde till 
att lärarna kunde distansera sig till sin egen undervisning och därför utveckla den på ett 
professionellt sätt och be om stöd då de kände att de inte räckte till. Det var också en given 
fördel om lärare kan använda vetenskapligt grundade argument i diskussioner med den stora 
gruppen ”skoltyckare”.78 
 
Persson och Persson anser att den förmodligen viktigaste framgångsfaktorn i Essungas 
utvecklingsarbete är elevernas förändrade inställning till skolan. Personalen har lyckats 
skapa motivation för skolarbetet och eleverna har tagit till sig skolans budskap att kunskap 
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är viktig både nu och i framtiden. I en pedagogisk kontext är det just det formativa 
intresset79 som är i fokus. En duktig lärare är bra på att fånga elevernas intresse, brukar man 
säga. Vad det handlar om är att läraren målmedvetet försöker forma ett intresse som inte 
disharmonierar med elevens subjektiva intressen allt för mycket och som kan leda i riktning 
mot det objektiva intresset. Detta i sin tur harmonierar med utgångspunkterna för det 
motivationsskapande arbetet på övergripande nivå. I Essunga har man uppenbarligen lyckats 
med detta, vilket den ringa diskrepansen mellan elevernas och personalen berättelser 
visar.80 
 
Det var genom att använda sig av varierande arbetsformer och genom att visa goda 
ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som lärarna i Essunga lyckades skapa en kollektiv 
upplevelse bland eleverna.81 

Sammanfattning av forskningsfältet 
Inkludering är en rättighet för alla elever – i en inkluderande miljö är alla elever välkomna 
och allas olikheter ses som en styrka och en tillgång. I en välkomnande miljö känner sig inga 
elever marginaliserad och söker inte tillhörighet i andra mindre gynnsamma subgrupper. 
Inkludering är en miljö som ska vara lärande och vänskaplig där alla elever ska känna sig 
trygga. Vuxna, föräldrar och lärare ska bilda ett nätverk runt eleverna. Samarbete, 
deltagande, självkänsla och självförtroende är viktiga byggstenar. Det här är ett 
förhållningssätt som inte sker och är implementerat över en natt. Eftersom samarbete 
mellan lärare och mellan andra professioner är en förutsättning undersöker jag även vad 
lärarna anser om samarbetet mellan kollegor och andra professioner. Förhållningssättet 
gynnar lärare i deras arbete men främst gynnas eleverna i en sådan miljö. Den tidigare 
forskningen har visat att vissa elever med behov av särskilt stöd är lärare mer negativa till att 
inkludera. Såsom elever med beteendeproblematik, elever med beteendeproblematik möts 
ofta av negativa vuxna och nekas tillhörighet i klassen. Man får ofta ha en fingertoppskänsla 
med de här eleverna. Om elever med beteendeproblematik inte känner tillhörighet söker de 
sig till varandra och stärker dessa oönskade beteenden i sina subgrupper. Det är då av 
intresse att belysa vilka svårigheter det finns för inkluderande arbete. 
 
Eftersom attityder är något som starkt påverkar lärares arbete med inkludering, så skall i 
denna studie dessa kartläggas. Attityder kan påverkas genom information och kunskap. Det 
är faktorer runt lärarna som påverkar deras attityder, om man kartlägger dessa, så kan man 
utefter behov erbjuda den information och kunskap som lärarna behövs. Så kan man på sikt 
påverka motivationen som kan förändra eller stärka lärarnas attityder. I olika 
undersökningar som gjorts har vissa variabler framkommit som påverkat lärarnas attityder. 
Variabler såsom nivån på utbildning, arbetslivserfarenhet som lärare, om man tidigare har 
arbetat med barn i behov av särskilt stöd och ifall lärarna har specialpedagogiska kurser i sin 
utbildning. Kön är något som några studier haft i syfte att undersöka som en eventuell 
variabel för påverkan men ej lyckats med det eftersom antalet manliga respondenter har 
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varit för få. I den här studien kommer dessa variabler beaktas för att se om det har färgat 
attityderna till inkludering. 

Beskrivning av studiens kontext 
Den undersökta socialdemokratiska kommunen har under flertalet år haft en mycket rigid 
resursfördelningsprincip. Då resurserna styrdes genom att 98 % procent gick till volymen82 
och 2 % gick till sociala/pedagogiska skäl. Det var under en tid då man även skulle spara in 
pengar i skolan. Man skar skolbudgeten med 25 miljoner kronor 2007. Under de här 
nedskärningarna har skolan tappat mycket kompetenser och fått göra ogynnsamma 
omorganisationer. Skolpengen i X-kommun var under 2011 73 000 kronor och det har den 
varit i flera år.83 Barn- och bildningsnämndens ordförande sade i en intervju att det inte var 
säkert att skolan får mer pengar för att förbättra situationen. Budgeten var inte klar för 
nästa år, men 2012 förändrar barn – och bildningsnämnden fördelningen av pengarna. Tio 
procent av resurserna till skolor fördelas efter social situation, en ökning med åtta procent.84 
Det kan man även se i andra undersökningar genom att kommuner har en tilläggsresurs där 
de prioriterar resurserna till skolor med stor andel lågutbildade föräldrar eller som nyligen 
invandrat hit till Sverige.85 
 
Lärartätheten i X-kommuns skolor är tillsammans med tilldelning av resurser de kriterier som 
låg sämst till i Lärarförbundets sammanställning av Sveriges bästa skolkommun.86 För 
närvarande har kommunens skolor 6,5 lärare på 100 elever från år 1-6 och 7,1 lärare på 100 
elever från år 7-9. Ordföranden för barn- och bildningsnämnden sade i sin intervju i en lokal 
tidning att hon heller inte kan lova att höja lärartätheten. Hon menar att det är många 
faktorer som påverkar att eleverna inte når målen, även ledarskapet och att de måste jobba 
brett.87  
 
Barn- och bildningsnämndens mål är bland annat är att alla i förskolan och skolan ska vistas i 
en trygg miljö som främjar hälsa och lärande, att alla verksamheter präglas av ett 
demokratiskt och inkluderande förhållningssätt samt att alla elever som avslutar skolan är 
minst godkända utifrån nationellt fastställda mål.88  De nyinsatta skolchefernas visioner och 
mål var att höja meritvärdet i skolan, inkludering och högre måluppfyllelse. En skolchef 
nämner i mötesintervjun även att för att kunna ha fler elever inkluderade i hemskolorna så 
måste vi se över hur skolorna rent rumsligt är uppbyggda. Därför har det satts igång en 
Skolhusutredning för att se över detta och kompetensen hos lärarna bör ses över, gällande 
ämneskompetenser, förhållningssätt och den inneboende kompetensen i lärarnas arbetslag. 
Han fortsätter med att diskutera rektorns roll som pedagogisk ledare, där prioritering måste 
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ligga på att det ska beredas tid för den rollen. Där nämner han den kanadensiska provinsen 
Ontario som förebild, där man redan tagit bort mycket skrivbordsjobb för rektorerna.89 
 
Det här var under år 2011. Vi har även en mycket låg måluppfyllelse i kommunen, främst i 
ämnena No, Matematik och Idrott. Nu riktas arbetat mot att nå högre måluppfyllelse och det 
görs nu en del arbete i kommunen för att nå högre måluppfyllelse och göra skolorna bättre. 
En av dessa strategier för att nå högre måluppfyllelse är ett inkluderingsarbete. 

Kommunens pågående inkluderingsarbete 
Kommunen som jag har valt att genomföra min undersökning i står som sagt nu inför ett 
stort förändringsarbete mot högre måluppfyllelse, en av strategierna för att uppnå högre 
måluppfyllelse är inkludering. Det finns en projektplan för att nå ökad inkludering i 
kommunen. Den stöder sig på att det i styrdokumenten står att skolan ska förbereda 
eleverna för ett aktivt medborgarskap och bidra till att de utvecklas till fria och självständiga 
individer utrustade med gott självförtroende, kritiskt tänkande och en solidaritet90 med sina 
medmänniskor. Projektet stöder sig delvis på forskning av Persson och Persson, Susan Tetler, 
Tideman och Rosenquist, att skolan ska vara inkluderande, annars kan man inte uppnå 
rättvisa och kvalitetsmässigt hög nivå, samt vara ett reellt uttryck för demokratin. Det är 
även inlagt i projektplanen att skolan ska skapa förutsättningar för att alla elever uppfattar 
och känner sig som en del av samma helhet, vilket kräver en skola utformad för att möta 
varje enskild elevs behov och förutsättningar. Vidare nämns det att integration ingår i 
inkluderingsbegreppet och att forskningen är enig om att samtidiga satsningar på 
modersmål, ämneskunskaper och svenska är varandras komplement och viktiga verktyg. 
Något som även poängteras är att det här ställer krav på en flexibel resursanvändning och 
organisation, ökad samverkan mellan lärare med olika kompetenser samt samarbete mellan 
lärare och andra kompetenser inom och utom skolan. Även att föräldrars inflytande och 
delaktighet i arbetet med elevernas arbets- och lärandemiljö också bör tas tillvara och bidra 
till bästa möjliga lösningar.91 
 
Projektet utgår från barn- och bildningsnämndens mål; 

 Alla i förskolan och skolan vistas i en trygg miljö som främjar hälsa och lärande. 

 Alla verksamheter präglas av ett demokratiskt och inkluderande förhållningssätt. 

 Under åk 3 kan alla elever läsa, skriva och räkna utifrån nationellt fastställda mål. 

 Alla elever som avslutar skolan är minst godkända i alla ämnen/kurser enligt plan. 

 I X-kommun är alla föräldrar/vårdnadshavare delaktiga i barnets/elevens utveckling 
och lärande.92 

Projektplanens strategi är att skapa en inkluderande grundsyn; I organisationen blir alla 
sedda, respekterade och lyssnade på. Barns och elevers allsidiga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare ska främjas. Det har 
upprättats en plan för hur detta förändringsarbete ska påbörjas och vilka områden som ska 
prioriteras. Dessa områden är; Värderingar och förhållningssätt där de processer som ska 
det arbetas med är attityder, bemötande, förhållningssätt och kunskapssyn. 
Arbetslagsorganisationen som skapar förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt 
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där arbetsprocesserna är en gemensam genomförandestrategi, arbetslagets funktion och 
samarbete. Att säkerställa kompetens runt barnet/eleven som ger förutsättningar för 
inkluderande förhållningssätt med en process med kompetensöversyn. Att säkerställa en 
kontinuerlig kommunikation och relation med vårdnadshavare som bidrar till att de är 
delaktiga i barnets/elevens utveckling och lärande och processen där är att skapa 
delaktighet. Att säkerställa en fungerande samverkan med Socialtjänsten, BUP, HAB, BVC, 
NPU och Primärvården där är processen att hitta hållbara samverkansformer.93 

Metod/Metodologi 

Teori/utgångspunkt 

Pragmatisk filosofi 
Pragmatik är ett begrepp inom språkfilosofin och språkvetenskapen och innebär läran om 
språkets användning och hur fraser tolkas olika beroende på dess kontext. Huruvida den 
uppfattas som en fråga eller ett påstående avgörs av det sammanhang och den 
språksituation den yttras.94 Pragmatisk filosofi har fokus på handlingars och påståendes 
praktiska konsekvenser. De undersökta objekten definierar sig genom att opponera sig mot 
de uppsatta påståendena. Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes 
verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion 
och användbarhet. Sättet att göra antaganden för vad är sanning kan ses antingen som att 
det som är nyttigt för livet eller verksamheten eller att en hypotes är sann om den möjliggör 
att vissa eftersträvandsvärda förutsägelser går i uppfyllelse. För pragmatiker är sanning det 
som hjälper oss att vidta de åtgärder som leder till det önskade resultatet.95 

Systemteoretiskt perspektiv 
Föreliggande studie utgår även från ett systemteoretiskt perspektiv för att undersöka hur 
grupper av aktiviteter berör eller påverkar varandra. Det är viktigt att se helheten i en 
förändringsprocess. Så är även graden av att kunna påverka sin situation det som styr hur 
personal och berörda tar till sig en förändringsprocess. Allt mänskligt handlande, alla 
attityder och mänskliga problem sker och uppstår i samspel med andra människor. Detta kan 
inte bara förklaras av den enskilda individens egenskaper.96 Förändringsarbete som är 
initierade av de som utför det dagliga arbetet är ofta de mest lyckade. Människan vill få till 
stånd förändringar, vi vill lyckas och utmanas. Delaktighet, trygghet och mycket information 
är positiva ingredienser i ett förändringsarbete.97  
 
Jag kommer utifrån dessa utgångspunkter att undersöka lärarnas påverkansfaktorer. 
Variabler som kan påverka attityder är nivån på utbildning, genus, ämneskompetenser och 
arbetslivserfarenhet, för att utläsa ett mönster och vad som påverkar lärarnas syn på och 
attityder till inkluderande undervisning har jag valt en kvantitativ studie. Vad i dessa 
attityder kan vi påverka, så attityden blir positiv till inkludering? 
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Datainsamlingsmetoder 

Enkätstudie 
Denna studie är en kvantitativ studie där enkäter valts som metod. Valet av metod 
grundades på möjligheten att få ta del av många olika lärares attityd till inkludering, studien 
har en pragmatisk ansats att vilja se en helhet och ett sammanhang. Enkät passar även bra 
för att söka kvantifierbara och mätbara svar, samt att få ett brett underlag till diskussion.98 
Ett semistrukturerat frågeformulär har sammanställts och använts som instrument där 
studiens syfte avgjort enkätens utformning.99 Enkäten består dels av bakgrundsfrågor som 
skola, kön antal yrkesverksamma år, vilken ålder av barn de arbetar med och utbildning och 
dels frågor som rör attityder till inkludering. De påståenden som respondenterna ska ta 
ställning till kommer att uppfattas och tolkas av det sammanhang och i den miljön den yttras 
i. De undersökta objekten antingen håller med eller opponerar sig mot dessa påståenden.100 
Eftersom även ett systemteoretiskt perspektiv används så vill jag se hur lärarna eventuellt 
påverkas av sitt sammanhang. Innan enkätstudien skickades ut till respondenterna gjordes 
en liten pilotstudie som rekommenderas av Ejlertsson.101 Feedback gav möjlighet att 
förbättra, ändra, tydliggöra enkäten och avgjorde ungefärlig tid för besvarandet. 

Bearbetning och analys 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en modifierad version ett instrument av Yates 
The Attitude Toward Inclusion Instrument. Originalinstrumentet är en enkät med 38-
frågor/påståenden som utvecklades för att bedöma administratörers, 
specialpedagogers/speciallärares och lärares attityd till inkludering av studenter med 
funktionshinder i vanliga skolan. The Attitude Toward Inclusion Instrument använde en 4-
gradig Likertskala för att framkalla respons från 1 (instämmer definitivt inte) till 4 
(instämmer). De 38 frågorna/påståendena i instrumentet baserades på en utförlig 
genomgång av litteraturen rörande attityder till inkludering. Dessutom var input på de 38-
frågor/påståenden beställt från yrkesverksamma inom utbildningsområdet och från enskilda 
studenter som fyllde i enkäten för att bedöma läsbarheten, förståelsen och enkätens 
lämplighet. Data från pilotstudien från den ursprungliga Attitude Toward Inclusion 
Instrument visade sig ha tillräcklig reliabilitet och validitet.102 Chronbachs alfa kan som högst 
vara 1,0, och som lägst vara 0. Den här enkäten har inte något uträknat Chronbachs alfa. I 
praktiken uppnås aldrig dessa värden då 1,00 hade inneburit en samvariation mellan alla 
frågor. 0 hade inte visat någon som helst samvariation. För att acceptera ett värde bör den 
interna konsistensen vara 0,7 eller högre.103 
 
I den här studien har det använts en Likert-skala med fyra alternativ Stämmer inte alls, 
Stämmer ganska dåligt, Stämmer ganska bra och Stämmer helt och hållet. Med dessa 
alternativ påvisas klart om man är positiv eller negativ till påståendet. De svarsalternativ som 
är positiva respektive negativa har räknats ihop. Enkäten har det använts eller inspirerats 
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frågor från fyra andra attitydstudiers enkäter.104 Frågorna har valts ut och översatts för att 
passa in i denna kommuns kontext. 
 
Undersökningsgruppen är alla lärare på grundskolan år 1-9. Något som ska utläsas i 
enkäterna är om kön, verksamhetsår som lärare, ämneskompetens, i vilka åldersgrupper du 
undervisar påverkar lärarnas attityder/syn till inkludering. Enkätens påståenden har 
kategoriserats i fyra teman:105 
Allmänna attityder - Fråga 1, 2, 19 och 27 
Positiva och negativa konsekvenser av inkludering - Fråga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 
Problem och möjligheter vid implementering av inkludering - Fråga 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 23, 24, 26 
Samarbete och rolluppfattningar - Fråga 10, 20, 21, 25 
Därefter har variabler såsom kön, arbetslivserfarenhet som lärare, ämneskompetens och i 
vilken årskurs lärarna undervisar studerats. För att utreda om det syns någon skillnad på 
attityderna inom dessa variabler. Enkätens syfte är att påvisa nuläget i det nuvarande 
sammahanget för att i en senare studie se om det skett en attitydsförändring, när 
inkluderingsprocessen initierats och implementerats. Enkäterna har skickats vi e-länk från 
stadshuset med hjälp av en kommunanställd verksamhets- och kvalitetsutvecklare och en IT-
strateg. Rådata har sedan skickats till mig och jag har sedan kategoriserat frågorna och 
räknat ut procentsatserna manuellt. 

Urval 
Studien utgår från att ta med alla lärare i X-kommun som arbetar med elever från år 1 till år 
9 i min enkätstudie. Enkäterna har skickats ut från skolcheferna via e-länk till rektorerna som 
har skickat ut det till sina lärare på varje skola. Det har skickats ut två propåer, från 
skolcheferna, för att öka svarsfrekvensen bland kommunens lärare. 

Bortfall 
Med externt bortfall menar man de personer i urvalet som av någon anledning inte haft 
möjlighet att delta i enkätundersökningen, eller som helt enkelt vägrat att delta för att de av 
olika skäl inte velat vara med i studien. När bortfallet istället gäller enskilda enkätfrågor 
bland de som deltagit i undersökningen talar man om internt bortfall.106 
Det totala antalet tillsvidareanställda lärare är 356 stycken, med de visstidsanställda uppgår 
antalet till 422 stycken och så får vi lägga till 12 stycken specialpedagoger och speciallärare. 
Studien kan alltså inte ge en helhetsbild av kommunens alla lärare eftersom inte alla svarade 
på enkäten, enkätunderlaget uppgår till 142 stycken lärare från 14 olika skolor från år 1 till år 
9, vilket är bara ca 33 procent av antalet lärare i kommunen. Det är tre skolor som valt att 
inte svara alls på enkäten av olika anledningar. Det kan bland annat bero på att rektorerna 
inte prioriterade att delge den elektroniska enkäten till sina anställda. 
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Lärarrespondenterna är ganska jämt fördelade från år 1 till 9, det är emellertid några 
respondenter som är stadieöverskridande. År 1 till 3 är det 57 respondenter, år 4 till 6 är det 
42 respondenter och 7 till 9 är det 61 respondenter. När det gäller kön är det en mycket 
större andel kvinnliga respondenter än manliga, det är 106 kvinnliga lärarrespondenter och 
36 manliga lärarrespondenter, som ändå kan se som representativt procentmässigt. I 
variabeln arbetslivserfarenhet har jag fått respondenter som är relativt nyexaminerade till 
att de arbetat längre än 26 år, det är dessvärre bara 2 respondenter som arbetat mindre än 
1 år. Det finns även respondenter från alla ämneskompetenser utom trä- och metallslöjd. I 
textilslöjd är det 4 stycken och i hemkunskap 3 stycken. Vilket medför att varje enskild 
person påverkar procentsatsen i mycket stor grad. Det systematiska bortfallet som kan 
utläsas är att vissa skolor inte svarat alls. Det finns respondenter ur alla stadier och från de 
olika grupperna av arbetslivserfarenhet. Det systematiska bortfallet är alltså trä-och 
metallslöjdslärare och vissa skolors bortfall. Problematiken är alltså att det inte går att utläsa 
vad de anser om inkludering och jag kan inte ge en bild av alla kommunens lärare.   

Etiska principer 

Informationskravet 
Respondenterna i enkätundersökningen har fått information om deras uppgift i uppsatsen 
och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har fått upplysning om att deltagandet 
är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan.  

Samtyckeskravet 
Då min undersökning var ett enkätutskick via e-länk så krävs ej samtycke i förhand. Förutsatt 
att utförlig information medföljer enkätformuläret. 

Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem, har beaktats i det här arbetet. I enkätundersökningen kan inte enskilda 
personer urskiljas. 

Nyttjandekravet 
Dessa insamlade data kommer inte användas för kommersiellt bruk om enskilda, insamlade 
för forskningsändamål eller andra icke-vetenskapliga syften. Men uppgifterna och 
kartläggningen ligger till grund för ett kommunalt skolförändringsarbete. 

Tillförlitlighet/trovärdighet 
Det här är ett resultat av en enkätredovisning av 142 lärare i en kommun i Mellansverige, det 
är en relativt stor studie, men inte representativ för hela kommunens lärare eller hela 
Sveriges lärarkår. Den kan ändå ses som vägledande för lärares attityder till inkludering.  
 
Det som styr svarsfrekvensen är plats, tid, resurser, prioritering, intresse för den här 
inkluderingsfrågan och därför kan resultat variera beroende på ovanstående faktorer. 
Eftersom det är många som har svarat på enkäten blir inte variationen alltför utmärkande 
för enskilda svar. Därför går det att se dessa mönster som tillförlitliga och undersökningen 
kan även ses som vägledande för den här kommunen. 107 
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DEL III: Resultat 

Resultat 

Totala lärarresponsen 
Det här är resultatet av de 142 lärarrespondenterna i X-kommun. För att få en helhetsbild av 
lärarnas attityder till inkludering, ges som inledning en sammanställning och analys av data 
från det totala antalet respondenter. Under varje kategori har även de påståenden som 
sorterats under skrivits ut i diagrammen. 

Lärarnas allmänna attityder. 

 
diagram 1.  Allmänna attityder till inkludering, det totala antalet lärare. N=142. 

I den här studien visar det sig att 74 procent av lärarna är positiva till inkludering. 
Diagrammet ovan visar på i hur stor grad de instämmer i dessa påståenden. Man kan se en 
skillnad i inställningen till inkludering och viljan och lusten i att arbeta inkluderande. När det 
kommer till påståendet att eleverna skulle få en bättre utbildning i särskilda klasser 
instämmer dock majoriteten av lärarna (62 procent). I påståendet om de känner en större 
glädje i att arbeta inkluderande sjunker instämmandet ytterligare, det totala antalet lärare 
som instämmer är 47 procent. Det är alltså en majoritet (53 procent) som inte instämmer i 
detta. I påståendet om att lärarna känner att de vill arbeta mer inkluderande nästa år, 
instämmer det totala antalet lärarna endast till 46 procent. 
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Positiva och negativa konsekvenser av inkludering. 

 
diagram 2. Positiva och negativa konsekvenser, det totala antalet lärare. N=142 

75 procent av lärarna i studien tycker att inkludering ger elever i behov av särskilt stöd 
positiva förebilder. Men bara en knapp majoritet (59 procent) anser att inkludering främjar 
kunskapsutvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd och en ännu mindre andel (55 
procent) känner att isolering, med andra ord exkludering, har en negativ effekt på den 
sociala och emotionella utvecklingen av elever i behov av särskilt stöd. Det som talar för 
inkludering är att bara 32 procent av lärarna tror att de elever i behov av särskilt stöd som 
ingår i deras klasser kan bli utsatt för kränkande behandling av sina klasskompisar. 
 
  

 
diagram 3. Positiva och negativa konsekvenser, det totala antalet lärare. N=142 

70 procent av lärarna anser att inkludering erbjuder blandade/heterogena grupper och 
kommer att främja förståelse och acceptans av individuella olikheter, då får vi även ha i 
åtanken att det finns 30 procent som inte håller med om det. Att elever i behov av särskilt 
stöd skulle uppleva misslyckande och frustration är det en majoritet (65 procent) av lärarna 
som anser. Det kan säkert ha ett samband med att de, med en majoritet (69 procent), även 
anser att dessa elever förlorar de specialiserade tjänster de behöver i och med inkludering.  
Något mycket positivt är att en mycket lite del av lärarna (24 procent) känner oro och rädsla 
för att diskutera elevernas behov av stöd med deras vårdnadshavare. 
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Problem och möjligheter vid implementering av inkludering.  

 
diagram 4. Implementering av inkludering, hinder och möjligheter, det totala antalet lärare. N=142. 

En minoritet (45 procent) av lärarna anser att inkluderingen fungerar bra i deras klasser. De 
följande påståendena kan vara en orsak till att en så lite majoritet anser att det fungerar bra 
med inkludering. Det är bara 16 procent som anser att de har den tiden som behövs för att 
genomföra inkludering framgångsrikt, det är en större del (29 procent) som tycker att de har 
utbildning nog för att genomföra inkludering. Nödvändigt med stöd och resurser för att 
genomföra inkludering tycker lärarna till mycket lite del (17 procent) att de har fått. Det är 
dessutom 63 procent av lärarna som tycker att det är svårt att anpassa undervisning och 
undervisningsstil för att tillgodogöra behoven hos elever i behov av särskilt stöd.  
 

 
diagram 5. Implementering av inkludering, hinder och möjligheter, det totala antalet lärare. N= 142. 

Vissa funktionshinder anser även kommunens lärare att det är svårare att tillgodose 
behoven hos, det är 74 procent som anser att det är en svårighet. Läroplanen ses som en 
svårighet och ett hinder för att genomföra inkluderat arbete, det är 63 procent av lärarna 
som anser det. En mycket stor majoritet (85 procent) anser även att inkludering innebär att 
de får mindre tid med eleverna utan behov av särskilt stöd. 
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diagram 6. Implementering av inkludering, hinder och möjligheter, det totala antalet lärare. N= 142. 

Det är en liten majoritet (54 procent) av lärarna i kommunen som anser att vårdnadshavare 
till elever i behov av särskilt stöd tillför fler utmaningar än vårdnadshavare till elever utan 
behov av särskilt stöd. En minoritet (18 procent) av lärarna tycker att de fått en underordnad 
roll på grund av inkludering. En övervägande del (60 procent) av lärarna är trots allt nöjda 
med hur deras skola genomför det inkluderande arbetet 

Samarbete och rolluppfattningar.  

 
diagram 7. Samarbete och rolluppfattningar, totala antalet lärare. N= 142. 

Samarbete är viktigt för att få hjälp med elever i behov av särskilt stöd, 75 procent av lärarna 
tycker att resurspersonal såsom speciallärare och specialpedagoger ska ha sina tjänster ute i 
klasserna. Något de är ännu mer positiva till är samarbetet och möjligheten att få ha andra 
kollegor i klassrummet, 92 procent anser att det är en tillgång. Det är nästan en lika stor 
andel lärare (91 procent) som även känner att de kan dra nytta av, både professionellt och 
personligt, att samarbeta mer med kollegorna. Ett annat samarbete som måste fungera bra 
är det med personer i elevens nätverk, t ex Hab, BUP, Soc m m. 64% av lärarna tycker att det 
är lätt att kommunicera effektivt med dessa yrkesgrupper. 
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Kön 

Allmänna attityder 
Lärarna var positiva till själva begreppet inkludering, av de kvinnliga lärarna tyckte 82 
procent att inkludering var en god idé, de manliga lärarna var något mindre positiva av dem 
tyckte 61 procent att inkludering var en bra idé. Av de manliga lärarna anser till större del, 78 
procent, att eleverna skulle få bättre utbildning i särskilda klasser. En majoritet av de 
kvinnliga lärarna anser också att eleverna skulle få en bättre utbildning i särskilda klasser, 
men av dem instämmer 55 procent. Endast 34 procent av de manliga lärarna känner en 
glädje i att arbeta inkluderande, medan det är en majoritet, 51 procent, bland de kvinnliga 
lärarna som känner glädje i att arbeta inkluderande. Det skiljer sig även mellan manliga och 
kvinnliga lärare då det gäller om de känner att de vill arbeta mer inkluderande nästa år. 
Majoriteten (57 procent) av de kvinnliga lärarna instämmer och vill arbeta mer inkluderande. 
Medan bland de manliga lärarna vill bara 21 procent arbeta mer inkluderande nästa år. 

Positiva och negativa konsekvenser av inkludering.  
Lite mer än hälften (53 procent) av de manliga lärarna anser att inkludering ger elever i 
behov av särskilt stöd positiva förebilder, medan de kvinnliga anser det till 86 procent. När 
det gäller påståendet att inkludering främjar kunskapsutvecklingen hos eleverna i behov av 
särskilt stöd så är det en minoritet (36 procent) bland de manliga lärarna som anser det, 
även där är kvinnorna mer positiva och 71 procent anser att inkludering främjar dessa 
elevers kunskapsutveckling. 64 procent av de kvinnliga lärarna anser inte att isolering i 
speciella klasser gynnar eleverna socialt och emotionellt, medan 56 procent av de manliga 
lärarna inte anser att isolering i en särskild klass har en negativ effekt. Något som är 
anmärkningsvärt är att både de manliga (36 procent) och kvinnliga (34 procent) lärarna tror 
att elever i behov av särskilt stöd som ingår i deras klasser kommer att bli utsatta för 
kränkande behandling av deras klasskamrater. 
 
Kvinnor anser till mycket större del (80 procent) att inkludering erbjuder 
blandade/heterogena grupper som kommer att främja förståelse och acceptans av 
individuella olikheter, bland männen är det också en mindre del (61 procent) som anser det. 
Både bland de manliga och kvinnliga lärarna tror en majoritet att elever i behov av särskilt 
stöd kommer att uppleva misslyckanden och frustration, det är inte mycket som skiljer dem 
åt, bland de manliga lärarna är det 61 procent och bland de kvinnlig 63 procent. Men en 
mycket stor skillnad mellan könen blev det gällande ifall elever i behov av särskilt stöd 
förlorar de specialiserade tjänster de behöver på grund av inkludering. En mycket stor 
majoritet, 83 procent, bland de manliga lärarna ansåg det, medan en mindre andel av de 
kvinnliga lärarna höll med om det med 67 procent. När det kom till påståendet ifall de 
känner oro och rädsla att diskutera elevernas behov av särskilt stöd med vårdnadshavare var 
det en mycket liten minoritet som kände den oron, bland kvinnorna var det 23 procent och 
bland männen var det 14 procent. 

Problem och möjligheter vid implementering av inkludering.  
Bland både de manliga och kvinnliga lärarna var det en minoritet som ansåg att 
inkluderingen fungerade bra i deras klass, bland kvinnorna var det 46 procent och bland 
männen var det 43 procent. Att lärarna har tid att genomföra inkludering framgångsrikt 
anser männen till minst andel, det är endast 9 procent som anser att de har den tiden, bland 
kvinnorna är det en större andel, det är 19 procent som anser det. Det innebär att det är en 
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stor del som inte anser att de har tid nog. De manliga lärarna anser till stor del att de inte har 
utbildning nog för att genomföra inkludering framgångsrikt, bara 17 procent anser att de har 
utbildning nog. De kvinnliga lärarna har lite mer tro till sin utbildning, bland dem tror 33 
procent att de har utbildning nog. Något som de manliga lärarna anser de har fått minst av 
är nödvändigt med stöd och resurser för att genomföra inkludering, bara 5 procent av 
männen anser att det fått nödvändigt med stöd och resurser. Återigen tycker en större andel 
kvinnliga lärare att de fått nödvändigt med stöd och resurser med 22 procent. 
 
En majoritet av lärarna tycker att det är svårt att anpassa undervisning och undervisningsstil 
för att tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd. De manliga lärarna anser det 
till större del med 74 procent, bland kvinnorna var det 59 procent. De manliga lärarna (83 
procent) tyckte även till större del än de kvinnliga (76 procent) att det var svårt att tillgodose 
behoven hos elever med vissa funktionshinder. Det skiljer väldigt lite mellan manliga och 
kvinnliga lärare när det gäller ifall kraven från läroplanen gör det svårt att genomföra 
inkluderat arbete, bland de manliga lärarna var det 57 procent som ansåg det och bland de 
kvinnliga var det 61 procent som ansåg det.  
 
Det är en stor andel av båda könen som anser att de får mindre tid för eleverna utan behov 
av särskilt stöd i och med inkludering, hela 83 procent av männen och 82 procent av 
kvinnorna anser det. Det är en minoritet av lärarna som anser att föräldrar till elever i behov 
av särskilt stöd tillför fler utmaningar 44 procent av männen och 48 procent av de kvinnliga 
lärarna ansåg det. Det är även en mycket liten minoritet som tycker att de som lärare fått en 
underordnad roll på grund av inkludering, bara 15 procent av de kvinnliga och 23 procent av 
de manliga lärarna. Det är en relativt lite majoritet av lärarna som anser att deras skolor gör 
ett bra jobb med att genomföra inkluderande arbete, 59 procent av männen och 63 procent 
av kvinnorna. 

Samarbete och rolluppfattningar.  
Kvinnliga lärare är mycket mer positiv till att resurspersonal såsom speciallärare och 
specialpedagog bör ha sina tjänster ute i klasserna, hela 81 procent bland kvinnorna tycker 
det medan en knapp majoritet bland männen, med 57 procent tycker det. Alla männen (100 
procent) är däremot positiva till att möjligheten att få ha andra kollegor i klassrummet är en 
tillgång, medan 89 procent av de kvinnliga lärarna anser det. Det är även fortfarande en stor 
andel av männen (96 procent) som även känner att de kan dra nytta av, både professionellt 
och personligt, att samarbeta mer med kollegorna. Av de kvinnliga lärarna är det 91 procent 
som även känner så. Det är en lite mindre andel som tycker att det är lätt att kommunicera 
effektivt med andra yrkesgrupper i elevernas nätverk, bland de kvinnliga lärarna är det 68 
procent och bland de manliga är det 65 procent. 

Arbetslivserfarenhet 

Allmänna attityder 
När man sedan ser på lärarnas undervisningserfarenhet så visar det sig att de som arbetat 
kortast tid och de som arbetat längst är minst positiva till inkludering. Bland de lärare som 
arbetat 1-5 år är 73 procent positiva och bland de lärare som arbetat längre än 26 år är 60 
procent positiva till inkludering. Men 62 procent av lärarna anser ändå att eleverna skulle få 
en bättre utbildning i särskilda klasser. Bland de lärare som arbetat 16-20 år anser 75 
procent det medan 40 procent bland de lärare som arbetat längst, längre än 26 år, anser att 
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eleverna skulle få en bättre utbildning i särskilda klasser. Bland de lärare som arbetat näst 
längst visar det sig att 50 procent inte instämmer i det medan de resterande 50 procent 
instämmer i att de särskilda klasserna ger eleverna en bättre utbildning. Instämmandet i 
påståendet att de känner en större glädje i att arbeta inkluderande sjunker, den som 
instämmer mest (56 procent) är de som arbetat mellan 16-20 år. De som arbetat mellan 6-10 
år och de som arbetat längre än 26 år instämmer till 50 procent. Av de som arbetat 1-5 år 
(36 procent), 11-15 år (48 procent) och 21-25 år (25 procent) känner en minoritet en större 
glädje i att arbeta inkluderande. På påståendet om de känner att de vill arbeta mer 
inkluderande nästa år instämmer de lärare som arbetat 1-5 år (60 procent) och 56 procent 
av de lärarna som arbetat mellan 6-10 år. Medan övervägande del av de andra grupperna av 
lärare är negativa till att arbeta mer inkluderande nästa år. 44 procent av de som arbetat 11-
15 år, 44 procent av de som arbetat 16-20 år instämmer inte i det. De som är mest negativa 
är de två kategorierna som arbetat längst, där endast (25 procent) i de båda känner att de 
vill arbeta mer inkluderande nästa år. 

Positiva och negativa konsekvenser av inkludering.  
Det skiljer lite mellan de olika kategorierna, men övervägande del av lärarna instämmer i att 
elever i behov av särskilt stöd får positiva förebilder om de inkluderas i sina ordinarie klasser. 
Lägst andel som instämmer har de lärare som arbetat 1-5 år (64 procent) och högst de som 
arbetat mellan 21-25 år instämmer till 100 procent. På påståendet huruvida inkludering 
främjar kunskapsutvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd, instämmer majoriteten i 
alla kategorierna av lärare, från 50 procent (16-20 år) till 100 procent (21-25 år). I 
kategorierna av lärare instämde flertalet i att isolering av elever i behov av särskilt stöd ger 
en negativ effekt på den sociala och emotionella utvecklingen hos dessa, men majoriteten 
var låg mellan 50-61 procent. I den kategori med lärare som arbetat 16-20 år tyckte 44 
procent att isolering i en särskild påverkade eleverna negativt socialt och emotionellt. 
Lärarna i de olika kategorierna är till övervägande del eniga om att eleverna i behov av 
särskilt stöd inte löper risk för att bli utsatta för kränkande behandling i deras klasser. Men 
bland de lärare som arbetat 21-25 år anser 75 procent att de visst löper en risk att bli utsatta 
för kränkande behandling. 
 
Alla lärare oavsett hur länge de har arbetat ansåg till övervägande del att 
blandade/heterogena grupper kommer att främja förståelse och acceptans för individuella 
olikheter. De lärare som arbetat mellan 21 år och 25 år (50 procent), längre än 26 år(55 
procent) och de som arbetat mellan 1 och 5 år (64 procent) är minst positiva till det. De som 
anser att det stämmer i högst grad är de lärare som arbetat 6 till 10 år (74 procent). 
Majoriteten i de olika grupperna av lärare anser att de elever i behov av stöd som är 
inkluderade kommer att uppleva misslyckande och frustration, men i olika grad. De som 
anser det i lägst grad är de lärare som arbetat längre än 26 år (50 procent) och de som 
arbetat från 6 till 10 år (54 procent). De som anser det med högst andel är de lärare som 
arbetat från 16 till 20 år (75 procent) och 21 till 25 år (75 procent). Majoriteten av lärarna 
anser att eleverna i behov av särskilt stöd förlorar de specialiserade tjänster de behöver på 
grund av inkludering, med en variation från 60 procent (längre än 26 år) till 100 procent (21 
till 25 år). Lärarna känner till större del inte någon rädsla och oro för att diskutera elevernas 
behov av stöd med vårdnadshavarna. Men det är trots allt 30 procent av de som arbetat 11 
till 15 år som känner oro, 27 procent av de som arbetat 6 till 10 år och det måste tas på 
allvar. 
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Problem och möjligheter vid implementering av inkludering.  
Med en liten majoritet anser de lärare som arbetat från 1 till 5 år (55 procent) och de som 
arbetat från 6 till 10 år att inkludering fungerar bra i deras klasser. Bland de andra lärarna 
anser en minoritet att inkludering fungerar bra i deras klasser, bland de lärare som arbetat 
från 21 till 25 år så är det bara 25 procent som anser att det fungerar bra. Genomgående är 
det en mycket stor del av lärarna som anser att tid är en bristvara för att genomföra 
inkludering framgångrikt. Ingen av de lärare som arbetat från 21 till 25 år anser att de har tid 
att genomföra inkludering framgångsrikt, 6 procent av de som arbetat från 16 till 20 år och 
av de (6 till 10 år) som till störst andel som anser det är det dock 23 procent. Det är även en 
övervägande del av lärarna oavsett hur länge de arbetat som inte anser att de har utbildning 
nog för att kunna genomföra inkludering framgångsrikt. Bland de som arbetat längst är det 
40 procent, medan bland de som arbetat från 16 till 20 år och 21 till 25 år är det 25 procent 
som anser att de har utbildning nog. Bristen på stöd och resurser är också något som upplevs 
som ett problem, bland alla lärarna är det med en variation från 30 procent (längre än 26 år) 
till 0 procent (21 till 25 år) som upplever att de fått stöd och resurser nog att genomföra 
inkluderat arbete. 
 
Nästan alla lärare anser att det är svårt att anpassa undervisning och undervisningsstil för att 
tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd i en variation från 68 procent (6 till 10 
år) till 81 procent (16 till 20 år), medan en mindre majoritet anser det bland de lärare som 
arbetat 11 till 15 år (57 procent) och de som arbetat längre än 26 år (50 procent). 
Upplevelsen av att vissa funktionshinder är svårare att hantera är stor bland alla grupper. 
Det är en variation från 67 procent (1 till 5 år) till 100 procent (21 till 25 år). De som arbetat 
längst anser att det är svårare än de som arbetat kortare tid. De lärare som arbetat från 6 till 
10 år och de som arbetat från 11 till 15 år anser med liten majoritet (57 procent respektive 
52 procent) att kraven från läroplanen gör det svårt att genomföra inkluderande arbete, de 
som anser det till högst del är lärarna som arbetat från 21 till 25 år med 100 procent. 
 
Det råder enighet bland lärarna att de får mindre tid med de elever som inte är i behov av 
särskilt stöd. De två grupper av lärare som arbetat längst är det som anser det till störst del 
(100 procent), medan de två grupper som arbetat kortast tid har minst andel som håller med 
om det (55 procent respektive 78 procent). Det är en liten majoritet av lärarna i respektive 
grupp som anser att föräldrar till elever i behov av särskilt stöd tillför fler utmaningar än 
föräldrar till elever utan behov av särskilt stöd, det är en variation från 50 procent (21 till 25 
år) till 68 procent (6 till 10 år). En övervägande del av alla lärare anser inte att de fått en 
underordnad roll på grund av inkludering. När det kommer till påståendet att de tycker att 
deras skola gör ett bra jobb med att genomföra inkluderande arbete är det en lite majoritet 
som anser det från 50 procent (21 till 25 år) till 67 procent (längre än 26 år). 

Samarbete och rolluppfattningar.  
Övervägande del av samtliga kategorier av lärare instämmer (70-79 procent) i påståendet att 
speciallärare och specialpedagoger ska finnas ute i klassrummen tillsammans med lärare och 
elever. Möjligheten av att ha andra kollegor i klassrummet anser en stor andel är en tillgång, 
i det instämmer alla kategorierna från 81 procent (16-20 år) till 100 procent (1-5 år). Det är 
även övervägande del av lärarkategorierna som anser att det är lätt att kommunicera med 
andra yrkesgrupper i elevernas nätverk. Men det verkar ändå fortfarande vara en svårighet 
för vissa, i kategorin lärare som arbetat mellan 16-20 år anser 53 procent att det inte är svårt 
att kommunicera med andra yrkesgrupper. Det råder en stor samstämmighet angående 
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påståendet att lärare kan dra nytta, både professionellt och personligt, av att samarbeta 
med andra kollegor mellan 86-100 procent i de sex kategorierna.   

Ämneskompetens 

Allmänna attityder 
En relativt stor majoritet av lärarna i de olika ämneskompetenserna är positiva till 
inkludering. Lärarna med no-kompetensen är de som har lägst procentsats (69 procent) 
medan de resterande ämneskompetenserna ligger mellan 75 procent (Tx-slöjd) till 100 
procent (Hk). 
 
I det påståendet ifall de anser att elever i behov av stöd skulle få en bättre utbildning i 
särskilda klasser är de inte riktigt ense inom och mellan de olika ämneskompetenserna. 
Lärarna i de ämneskompetenserna där majoriteten anser att eleverna får en bättre 
utbildning i särskilda klasser är i hemkunskap (100 procent), textilslöjd (75 procent), No (63 
procent), språk (62 procent), musik (60 procent), So (58 procent), matematik (56 procent) 
och svenska (52 procent). Av de lärarna som en minoritet ansåg att dessa elever skulle få en 
bättre utbildning i särskilda klasser var de lärare med ämneskompetenserna engelska (35 
procent), specialpedagogik (39 procent) och bild och idrott (48 procent).  
 
När det sedan kom till påståendet om de kände en glädje av inkluderande arbete blev det 
återigen ett splittrat fält. De lärarna inom ämneskompetenserna där majoriteten känner en 
glädje att arbeta inkluderande är engelska (65 procent), specialpedagogik (63 procent), 
svenska (54 procent), bild (52 procent) och i språk var det 50-50 procent. Sedan har vi lärare 
inom några ämneskompetenser där minoriteten känner en glädje att arbeta inkluderande 
och det är Hemkunskap (33 procent), No (35 procent), matematik (46 procent) och så So (47 
procent). 
 
Det är inte alla lärare som är beredda och vill arbeta mer inkluderande nästa år. Lärarna 
inom de ämneskompetenser där en mindre majoritet trots allt vill arbeta mer inkluderande 
är specialpedagogik (59 procent), hemkunskap (67 procent), språk (57 procent), engelska (52 
procent) och svenska (52 procent). Lärarna i de ämneskompetenser där en minoritet känner 
att de vill arbeta mer inkluderande nästa år är textilslöjd (50-50 procent), idrott (47 procent), 
bild (46 procent), So (45 procent), matematik (42 procent), musik (39 procent) och no (32 
procent).  

Positiva och negativa konsekvenser av inkludering.  
Majoriteten av alla lärare inom de olika ämneskompetenserna tyckte att inkludering gav 
elever i behov av särskilt stöd positiva förebilder, med en procentsats från 71 procent (no) 
till 100 procent (hemkunskap).  Procenten sjunker när det gäller ifall lärarna anser att 
inkludering främjar kunskapsutvecklingen. Det är en minoritet av hemskunskapslärarna (33 
procent) som anser det, en knapp majoritet av no-lärarna (52 procent), språklärarna (57 
procent) och matematiklärarna (59 procent). Inom de resterande ämneskompetenserna är 
det en variation från 64 procent (so) till 78 procent (specialpedagogik). Förutom lärarna i 
hemkunskap (100 procent), engelska (75 procent), idrott (73 procent) och språk (71 procent) 
är det en relativt liten majoritet som anser att isolering i en särskild klass har en negativ 
effekt på den sociala och emotionella utvecklingen av elever i behov av särskilt stöd. Det är 
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en variation på de resterande från 65 procent (specialpedagogik) till 53 procent (no), så är 
det 50-50 procent (textilslöjd).  
 
En väldigt liten lite andel av lärarna i de olika ämneskompetenserna trodde att eleverna i 
behov av särskilt stöd skulle kunna utsättas för kränkande handlingar i de respektive lärarnas 
klasser. Av lärarna i idrott trodde minst andel det (15 procent), lärarna i textilslöjd och språk 
trodde det till 50 procent, sedan var det en variation från 27 procent (no) till 39 procent 
(specialpedagogik). En relativt stor majoritet av lärarna anser att inkludering främjar 
förståelse och acceptans med en variation från 64 procent (no) 67 procent (hemkunskap) till 
90 procent (engelska). 
 
Alla hemkunskapslärare i den här studien tyckte att inkluderade elever i behov av särskilt 
stöd kommer att uppleva misslyckande och frustration. De enda lärare där majoriteten inte 
ansåg att eleverna inte skulle uppleva misslyckande och frustration var lärarna i musik (56 
procent) och lärare med specialpedagogisk kompetens (51 procent). Sedan är det en 
variation från 52 procent (idrott) till 75 procent (textilslöjd) som anser att dessa elever 
kommer att uppleva frustration och misslyckande i den ordinarie skolan. En majoritet anser 
att inkludering gör att de specialiserade tjänsterna inte når eleverna i behov av särskilt stöd, 
alla hemkunskapslärare ansåg det. Det som håller minst med om det är lärarna med 
specialpedagogisk kompetens (56 procent), sedan är det en variation från 64 procent (musik) 
till 83 procent (so). 
 
När det kommer till påståendet ifall lärarna känner oro att diskutera elevernas behov av 
särskilt stöd med vårdnadshavarna känner en minoritet av alla i de olika ämnes-
kompetenserna att de känner oro och rädsla för det. Det kan påvisas med en variation från 
25 procent (textilslöjd) till 0 procent (specialpedagogik och hemkunskap). 

Problem och möjligheter vid implementering av inkludering.  
Bland lärarna i textilslöjd ansåg 75 procent att inkludering fungerar bra i deras klasser.  51 
procent av lärarna i svenska och matematik tyckte en knapp majoritet att det fungerar bra. 
Sedan är det en variation från 53 procent (idrott) till 68 procent (hemkunskap). Det är även 
en minoritet bland no-lärare (47 procent) som anser att inkluderingen fungerar bra i deras 
klasser.  
 
Hälften av textilslöjdslärarna anser att de har tid nog att genomföra inkludering 
framgångsrikt. Annars är det en minoritet som anser att de har tid nog, det syns med en 
variation från 26 procent (specialpedagogik) till 15 procent (språk). När det gäller utbildning 
är det en minoritet som anser att de har nog med det, med en variation från 32 procent 
(bild) till 0 procent (hemkunskap).  En stor minoritet av lärarna inom de olika 
ämneskompetenserna anser att de har fått nödvändigt med stöd och resurser för att 
genomföra inkludering framgångsrikt. Procentsatsen varierar från 28 procent (musik) till 0 
procent (hemkunskap). 
 
När det kommer till påståendet angående svårigheten att anpassa undervisning och 
undervisningsstil för att tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd, anser 
majoriteten av de med specialpedagogisk kompetens med 52 procent och minst andel 
textilslöjdslärarna med 75 procent att det är en svårighet. Lärarna med de övriga 
ämneskompetenserna anser också att det är en svårighet med en variation från 55 procent 
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(idrott) till 86 procent (språk). Lärarna i alla de olika ämneskompetenserna anser i stor 
majoritet att det är svårt att tillgodose behoven med vissa kompetenser i en variation från 
65 procent (musik) till 93 procent (språk). Även 62 procent av lärarna med specialpedagogisk 
kompetens ansåg att det var problem med det. De lärarna som med högst majoritet som 
ansåg att läroplanens krav gör det svårt att genomföra inkluderande arbete har 
ämneskompetenserna textilslöjd (75 procent), bild (74 procent), språk (71 procent), 
matematik och no (68 procent) och så hemkunskap (67 procent). Inom de andra 
kompetenserna är det en variation från 52 procent (specialpedagogik) till 64 procent 
(musik). En stor majoritet av lärarna inom alla ämneskompetenser anser att de får mindre tid 
med elever utan behov av särskilt stöd. Det visar sig med en variation från 67 procent 
(hemkunskap) till 100 procent (textilslöjd). Det är inom många ämneskompetenser där lärare 
tycker tiden med barn utan behov av särskilt stöd har minskat, runt 90 procent, såsom 
engelska (93 procent), språk (93 procent), no (92 procent), idrott (91 procent) och 
matematik (90 procent). 
 
I påståendet ifall lärarna anser att föräldrarna till elever i behov av särskilt stöd tillför fler 
utmaningar än andra föräldrar, är lärarna i de olika ämneskompetenser oeniga. Det är med 
en liten minoritet de anser att det tillför fler utmaningar. Lärarna med de 
ämneskompetenser som anser att de ger fler utmaningar är musik (52 procent), 
hemkunskap (67 procent), språk (71 procent), idrott (61 procent), engelska (53 procent). 
Lärarna med de ämneskompetenser där en minoritet anser att de ger fler utmaningar är 
textilslöjd (50-50 procent), no (49 procent), so och specialpedagogik (48 procent), matematik 
(47 procent), bild (39 procent). Hälften av lärarna i textilslöjd tycker att de fått en 
underordnad roll på grund av inkludering. Annars anser en minoritet av lärarna med de 
andra ämneskompetenserna att de fått en underordnad roll, det kan påvisas med en 
variation från 33 procent (hemkunskap) till 0 procent (specialpedagogik). 
 
Med en mindre majoritet än de andra anser lärarna i ämneskompetenserna textilslöjd (50 
procent), språk (58 procent), specialpedagogik och no (59 procent), att deras skola gör ett 
bra jobb med att genomföra inkluderat arbete.  Lärarna med de andra ämneskompetenserna 
har en procentsats från 63 procent (svenska) till 77 procent (engelska). 

Samarbete och rolluppfattningar.  
Majoriteten av alla lärare i med de olika ämneskompetenserna tycker att speciallärare och 
specialpedagoger ska ha sina tjänster ute i klasserna. De lärare som var minst positiva till det 
var no-lärare (68 procent). Inom de övriga ämneskompetenserna är lärarna positiva till det, 
procenten påvisar det med en variation från 72 procent (musik) till 100 procent 
(hemkunskap och textilslöjd).  En mycket stor majoritet av lärarna i alla ämneskategorier är 
positiva till tanken att få ha andra kollegor i klassrummet. Procentsatsen varierar från 86 
procent (no) till 100 procent (hemkunskap och textilslöjd). Lärare i ämnena textilslöjd (25 
procent) och hemkunskap (33 procent) är de enda där en minoritet ansåg att det var lätt att 
kommunicera med andra yrkesgrupper runt eleverna. Annars anser en majoritet att det är 
lätt med den kommunikationen med en variation från 64 procent (so och språk) till 76 
procent (bild). En stor majoritet av lärarna med alla ämneskompetenserna känner även att 
de kan dra nytta av, både personligt och professionellt, att samarbeta med sina kollegor. Det 
visar sig med en variation från 87 procent (so) till 100 procent (språk, idrott, engelska, bild 
och hemkunskap). 
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Ålderskategori elever lärarna arbetar med 

Allmänna attityder 
Mest positiva till inkludering är lärare i år 4-6. (81 procent). Medan lärare i år 1-3 minst 
positiva, 72 procent. Trots att en stor andel av lärarna i de olika stadierna anser att 
inkludering är en bra idé, tycker en majoritet att dessa elever skulle få en bättre utbildning i 
särskilda klasser. Hela 81 procent av de som arbetar med elever i år 1-3 anser det, det är en 
mindre majoritet i år 7-9, (59 procent) och år 4-6 (52 procent). Det är bara lärarna som 
arbetar i år 4-6 som märkbart känner en glädje i att arbeta inkluderande, de är hela 74 
procent. Bland lärare i år 1-3 är det en minoritet (39 procent) som känner glädje och bland 
lärarna som arbetar i år 7-9 är det en knapp majoritet (51 procent) som känner glädje att 
arbeta inkluderande. 
 
Lärarna som arbetar i år 7-9 är de enda där en majoritet, om dock så liten, 52 procent som 
vill arbeta mer inkluderande nästa år. Medan lärarna i år 4-6 är fördelningen 50-50 procent, 
men bland lärarna i år 1-3 är det en minoritet (39 procent) som vill arbeta mer inkluderande 
nästa år. 

Positiva och negativa konsekvenser av inkludering.  
Det är med stor majoritet som lärarna i de olika stadierna tycker att inkludering ger elever i 
behov av särskilt stöd positiva förebilder. Procentsatserna är för år 1-3 är 74 procent, för år 
4-6 79 procent och för år 7-9 är det 80 procent. Det är med knapp majoritet som lärare för år 
1-3 (58 procent) anser att inkludering främjar kunskapsutvecklingen för elever med särskilt 
stöd. Det är en liten större andel av lärare år 7-9 (67 procent) och lärare i år 4-6 (69 procent) 
som också anser detta. Bland lärare för år 1-3 anser en knapp minoritet (49 procent) att 
isolering i en särskild klass ger en negativ effekt på den sociala- och emotionella utvecklingen 
av elever i behov av särskilt stöd. Medan bland lärarna i år 4-6 känner 55 procent att 
isoleringen däremot ger en negativ effekt likaså bland lärarna i år 7-9 där majoriteten är 
ännu högre, hela 67 procent. 
 
En minoritet av lärarna, oavsett vilka år de arbetar med, år 1-3 (42 procent), år 4-6 (33 
procent) och år 7-9 (28 procent), tror att de elever i behov av särskilt stöd som ingår i deras 
klasser kan bli utsatta för kränkande behandling av sina klasskompisar. Majoriteten av alla 
lärarna anser att heterogena grupper gynnar förståelse och acceptans för olikheter, men 
med minst majoritet tycker lärare inom år 1-3, 67 procent. För de andra två stadierna är 
procentsiffrorna 77 procent i år 7-9 och 81 procent i år 4-6.  
 
Lärare inom år 7-9 anser till störst del (69 procent) att elever som är inkluderade i ordinarie 
klasser kommer att uppleva misslyckande och frustration. De lärare som arbetar i år 4-6 har 
minst andel som anser det (52 procent) och bland lärarna i år 1-3 är det 66 procent. Relativt 
stor andel, år 1-3 (68 procent) år 4-6 (69 procent) och år 7-9 (74 procent) anser att eleverna i 
behov av särskilt stöd löper risk att bli av med de specialiserade tjänsterna när de inkluderas 
i ordinarie skola. En minoritet av lärarna känner en oro och rädsla att diskutera elevernas 
behov av särskilt stöd med vårdnadshavarna, det är inte mycket som skiljer dem åt. Bland 
lärarna som arbetar i år 7-9 är det 23 procent som känner oro och rädsla, 21 procent av både 
lärarna i år 1-3 och år 4-6 känner denna oro och rädsla. 
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Problem och möjligheter vid implementering av inkludering.  
En minoritet av lärarna anser att inkludering fungerar bra i deras klasser, 38 procent av 
lärarna i år 4-6, 42 procent av lärarna i år 1-3 och 43 procent av lärarna i år 7-9. Något som 
upplevs som problematiskt är tidsbristen. Av lärarna i år 4-6 är det bara 17 procent som 
anser att de har tid att genomföra inkludering framgångsrikt, bland lärare i år 7-9 är det 
endast 16 procent och bland år 1-3 är det 25 procent. Ett annat problem är utbildningen, det 
är en liten andel som anser att de har utbildning att genomföra inkludering framgångsrikt. 
Fördelningen är procentuellt för år 7-9, 26 procent, år 1-3, 28 procent och för år 4-6, 40 
procent. 
 
Det största problemet vid genomförandet av inkludering är att lärarna inte tycker att de fått 
nödvändigt stöd och resurser för att genomföra inkludering. Minst andel som anser att de 
fått nödvändigt stöd och resurser är lärarna i år 7-9 med 8 procent, i år 4-6 är det 12 procent 
och i år 1-3 är det 19 procent. Anpassning av undervisning och undervisningsstilen för att 
tillgodose behoven hos elever med behov av särskilt stöd anses också som en svårighet vid 
genomförande av inkludering. Det är en knapp majoritet av lärarna i år 1-3, 54 procent, en 
liten större andel bland lärarna i år 4-6 ( 57 procent) och en större andel av lärarna i år 7-9 
(67 procent) som anser att det är svårt med denna anpassning. En större andel bland lärarna 
i år 7-9 (74 procent) år 1-3 (70 procent) och år 4-6 (64 procent) tycker att det är svårt att 
tillgodose behoven hos elever med vissa funktionshinder i deras klassrum. 
 
Att kraven från läroplanen skulle göra det svårare att genomföra inkluderande arbete anser 
de alla. Mellan lärare i år 1-3 och lärare i år 7-9 skiljer det en procentenhet, där 65 procent 
av lärarna i år 1-3 och 64 procent av lärarna i 7-9 anser det. Av lärarna i år 4—6 är det minst 
andel, 57 procent som anser det. En mycket stor andel av lärarna i år 1-3, 91 procent anser 
att de får mindre tid för elever utan behov av särskilt stöd. I de andra stadierna anser 79 
procent av lärare i år 4-6 och 77 procent av lärare i år 7-9 detta. 
 
Det är en minoritet bland lärare i år 1-3 (46 procent) och lärare i år 4-6 (48 procent) som 
anser att föräldrarna till elever i behov av särskilt stöd tillför fler utmaningar. Där utmärker 
sig lärarna i år 7-9 där hela 62 procent anser att dessa föräldrar tillför fler utmaningar. En 
mycket liten andel tycker att de som lärare fått en underordnad roll på grund av inkludering. 
Det är en mindre andel av lärarna i 1-3 som tycker det, endast 12 procent, och bland lärarna 
i år 4-6 och lärarna i år 7-9 är det 21 procent som anser det. Bland lärarna i år 7-9 (52 
procent) och år 1-3 (54 procent) är det en liten majoritet som tycker att deras skola gör ett 
bra jobb med att genomföra inkluderande arbete. Bland lärarna i år 4-6 är det en större 
andel (67 procent) som är nöjd med skolans arbete. 

Samarbete och rolluppfattningar.  
En stor majoritet av lärarna som arbetar i år 7-9 (74 procent)  i år 1-3 (77 procent) och i år 4-
6 (81 procent) anser att resurspersonalen så som speciallärare och specialpedagoger bör ha 
sina tjänster ute i de ordinarie klasserna. Samarbetet ansågs som viktigt, bland lärarna i år 7-
9 ansågs det som viktigast, hela 93 procent av dem ansåg att möjligheten att få ha andra 
kollegor i klassrummet är en stor tillgång. Bland lärarna i år 1-3 var det 88 procent och bland 
lärarna i år 4-6 var det 70 procent som ansåg det. Det är en majoritet som anser att det är 
lätt att kommunicera effektivt med andra yrkesgrupper i elevernas nätverk och det skiljer 
inte så mycket i med vilken åldersgrupp de arbetar. Det är lärare i år 1-3 som har störst andel 
(65 procent) som anser att det är lätt med detta samarbete. Bland lärarna i år 7-9 anser 57 
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procent och bland lärarna i år 4-6 anser 55 procent det. På frågan om lärarna känner att de 
kan dra nytta av att samarbeta, både professionellt och personligt, med sina kollegor anser 
en mycket stor majoritet det. Lägst andel har lärare i år 1-3 med 86 procent, för lärare i år 7-
9 var det 90 procent och för lärare i år 4-6 var det 93 procent. 

Sammanfattning: Lärares attityder till inkludering och förutsättningar för 
ökad inkludering i X-kommun. 

Allmänna attityder 
Rent allmänt tycker kommunens lärare att inkludering är en bra idé, 74 procent, men när det 
kommer till viljan och lusten att arbeta inkluderande sjunker viljan konstant. Hela 62 procent 
förespråkar exkludering, när de ställer sig positiva till att elever i behov av särskilt stöd får en 
bättre utbildning i särskilda klasser. Det är 47 procent som känner en glädje att arbeta 
inkluderande och 46 procent som vill arbeta mer inkluderande nästa år.  
De manliga lärarna är mindre positiva till inkludering med 61 procent mot kvinnornas 82 
procent och hela 78 procent av männen anser att eleverna får en bättre utbildning i särskilda 
klasser. Endast 21 procent av männen vill inte arbeta mer inkluderande nästa år, medan 
bland de kvinnliga vill 57 procent arbeta mer inkluderande nästa år.   
När det gäller arbetslivserfarenhet så visar det sig att de som arbetat kortast tid och längst 
tid är minst positiva till inkludering. När det sedan gäller glädjen i att arbeta inkluderande är 
lärare som arbetat 16- 20 år mest positiva. De lärarna som vill arbeta mer inkluderande 
nästa år har arbetat 1-5 år och de som arbetat 6-10 år. Den kategori man kan se avviker mest 
från attityden till inkludering och viljan och lusten till att arbeta inkluderande är de lärare 
som arbetat 21-25 år.  
Det som man kan utläsa med dessa resultat är att majoriteten av lärarna i de olika 
ämneskompetenserna anser att inkludering är positivt, men när det kommer till vilja och lust 
att arbeta inkluderande så är det lärare inom några ämneskompetenser som är mindre 
positiva, till exempel lärarna i No och matematik där det är en minoritet som känner glädje 
och vill arbeta mer inkluderande nästa år. Bland lärare i engelska och med specialpedagogisk 
kompetens känner en majoritet glädje och vill arbeta mer inkluderande nästa år. Med en 
majoritet anser no- och matematiklärarna även tillsammans med till exempel 
hemskunskapslärarna och textillärarna (de med högst majoritet) att elever i behov av särskilt 
stöd får en bättre utbildning i särskilda klasser. Men även här är det lärare i engelska och 
med specialpedagogisk kompetens som en minoritet anser att de får en bättre utbildning i 
särskilda klasser. 
Mest positiva till inkludering är lärare i år 4-6 och minst positiva till inkludering är lärarna i år 
1-3. Lärarna i år 1-3 är även mest positiva till att dessa elever skulle få det bättre i särskilda 
klasser. Medan lärarna i de andra stadierna är det en mindre majoritet som anser det. Det är 
bara lärarna i 4-6 som med en större majoritet känner en glädje i att arbeta inkluderande n 
medan en minoritet gör det bland lärarna i år 1-3 och en ytterst liten majoritet bland lärarna 
i år 7-9. Sedan är det en liten majoritet av lärarna i år 7-9 som vill arbeta mer inkluderande 
nästa år, bland lärarna i år 4-6 är det 50-50 , medan det bland lärarna i år 1-3 är en minoritet. 

Positiva och negativa attityder 
Lärarna anser att inkludering ger elever i behov av särskilt stöd positiva förebilder. Men det 
är ändå en knapp majoritet som tror att elever skulle lära sig mer i exkluderande grupper 
och 45 procent som inte tror att isolering i särskilda grupper skulle hämma deras sociala och 
emotionella utveckling Men något positivt för inkludering är att de inte tror att elever i 
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behov av särskilt stöd skulle bli utsatta för kränkande behandling av sina klasskompisar. 
Något uppmärksammande är att endast 70 procent anser att heterogena grupper kommer 
att främja förståelse och acceptans och att 65 procent anser att dessa elever kommer att 
uppleva misslyckande och frustration. Det kan ha att göra med att 69 procent även anser att 
eleverna i behov av särskilt stöd förlorar sina specialiserade tjänster. När det gäller 
arbetslivserfarenhet har jag inte kunnat utläsa något mönster. 
 
Studien visar att kvinnliga lärare är mest positiva till de påståenden de skulle ta ställning till. 
Skillnaden mellan de kvinnliga och manliga lärarna i utbildning är att majoriteten av männen 
är lärare i matematik och naturorienterande ämnen, medan majoriteten av de kvinnliga är 
lärare i svenska, språk och samhällsorienterande ämnen. Endast en liten majoritet av de 
manliga lärarna anser att inkludering ger eleverna i behov av särskilt stöd positiva förebilder, 
kvinnorna anser det till mycket större del. Med en minoritet anser 36 procent av männen att 
dessa elever inte tror att de skulle lära sig mer i ordinarie skolan och en liten majoritet anser 
även att isolering i särskilda klasser inte har en negativ effekt socialt och emotionellt. Bland 
de manliga lärarna är det bara 60 procent som anser att heterogena grupper kommer att 
främja förståelse och acceptans för olikheter.  
 
Att inkludering skulle ge positiva förebilder är det lärarna i no som håller med till minst 
andel. Även när det gäller att inkludering främjar kunskapsutveckling är det lärare i no som 
anser till lägst andel tillsammans med lärare i hemkunskap. Lärarna med specialpedagogisk 
kompetens anser det till störst andel. En mindre majoritet av lärarna i no anser även att 
isolering i särskilda klasser har en negativ effekt på den sociala och emotionella utvecklingen, 
lärarna inom de andra ämnena ligger runt 65-100 procent. När det gäller påståendet om 
blandade/heterogena grupper främjar förståelse och acceptans för olikheter är det åter igen 
lärarna i no som har störst andel, 36 procent, som anser att det inte stämmer. Lärarna med 
specialpedagogisk kompetens har minst andel som anser att eleverna förlorar sina 
specialiserade tjänster. 
 
När det kommer till arbetslivserfarenhet är det svårare att se ett mönster, men en mindre 
majoritet av lärarna som arbetat från 21- 25 år och längre än 26 år anser att blandade 
grupper kan främja förståelse och acceptans av individuella olikheter. 
 
En knapp majoritet anser att inkludering främjar kunskapsutvecklingen, det är lägsta andel 
har lärarna i år 1-3, även är det lägsta andel av lärarna i år 1-3 med en knapp majoritet som 
ansåg att isolering inte ger en negativ effekt på den sociala och emotionella utvecklingen. Av 
lärarna i år 7-9 är det 79 procent som anser att det ger en negativ effekt. När det gäller ifall 
dessa elever kan utsättas för kränkande behandling anser 42 procent av lärarna i år 1-3 och 
28 procent av lärarna i år 7-9. Minst positiva till att heterogena grupper gynnar förståelse 
och acceptans är lärarna i år 1-3 med 67 procent mest positiva till det är lärarna i år 4-6 med 
81 procent. Mest oro för att eleverna ska uppleva misslyckande och frustration har lärarna i 
år 7-9 med 68 procent. När det gäller påståendet att eleverna i behov av särskilt stöd skulle 
bli av med sina specialiserade tjänster vid inkludering är det minst andel av ärarna i år 1-3 
som anser det och högsta andel av lärarna i år 7-9. 

Problem och möjligheter vid implementering av inkludering 
En mindre majoritet av lärarna anser att inkluderingen inte fungerar bra i deras klasser. De 
följande påståendena kan vara en orsak till att en så lite majoritet anser att det fungerar bra 
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med inkludering. Det är bara 16 procent som anser att de har den tiden som behövs för att 
genomföra inkludering framgångsrikt, det är en större del (29 procent) som tycker att de har 
utbildning nog för att genomföra inkludering. Nödvändigt med stöd och resurser för att 
genomföra inkludering tycker lärarna till mycket lite del (17 procent) att de har fått. Det är 
dessutom 63 procent av lärarna som tycker att det är svårt att anpassa undervisning och 
undervisningsstil för att tillgodogöra behoven hos elever i behov av särskilt stöd.  
 
Vissa funktionshinder anser även kommunens lärare att det är svårare att tillgodose 
behoven hos, det är 74 procent som anser det är en svårighet. Läroplanen ses som en 
svårighet och ett hinder för att genomföra inkluderat arbete, det är 63 procent av lärarna 
som anser det. En mycket stor majoritet (85 procent) anser även att inkludering innebär att 
de får mindre tid med eleverna utan behov av särskilt stöd. Det är en liten majoritet (54 
procent) av lärarna i kommunen som anser att vårdnadshavare till elever i behov av särskilt 
stöd tillför fler utmaningar än vårdnadshavare till elever utan behov av särskilt stöd. En 
majoritet (82 procent) av lärarna tycker inte att de fått en underordnad roll på grund av 
inkludering. En övervägande del (60 procent) av lärarna är trots allt nöjda med hur deras 
skola genomför det inkluderande arbetet. När det gäller arbetslivserfarenhet har jag inte 
kunnat utläsa något mönster. 
 
Bland båda könen var det en minoritet som anser att inkluderingen fungerar bra i deras 
klasser. När det gäller tidsbristen är det bara 9 procent av männen som anser att de har tid 
nog att genomföra inkludering framgångsrikt. Även när det gäller utbildningen så är det 
minst andel bland männen som anser att de har utbildning nog, likaså med stöd och resurser 
där det bara är 5 procent som anser att de har stöd och resurser nog. Det är en större 
majoritet som anser att de tycker att det är svårt att anpassa undervisning och 
undervisningsstil. 
 
De grupper av lärare som arbetat längst (21-25 år och längre an 26 år) anser till minst del att 
de har tid, utbildning och fått det stöd och resurser som krävs för att genomföra 
inkluderande arbete på ett bra sätt. De som arbetat längst tycker även att behoven hos 
elever med vissa funktionshinder är svårare att tillgodose. 
 
Bland lärarna i matematik och svenska är det en liten majoritet som anser att inkluderingen 
fungerar bra i deras klasser och det är en minoritet av lärarna i no som anser det. Det är 
störst andel av lärarna med specialpedagogisk kompetens som anser att de har tid att 
genomföra inkludering på ett bra sätt, lärarna i språk har minst andel som anser att de har 
tid nog med 15 procent. Lärarna i alla ämnen anser att de inte har utbildning nog för 
genomför inkludering. Det gäller även bristen på stöd och resurser. Lärarna med 
specialpedagogisk kompetens är de som till minst andel som tycker att det är svårt att 
anpassa undervisning och undervisningsstil, det är även de lärarna som störst andel inte 
anser att det är svårt att tillgodose behoven hos elever med vissa funktionshinder. 
När det gäller ifall inkluderingen fungerar bra i deras klasser är det lärarna i år 1-3 som tycker 
det till minst andel. Lärarna i år 7-9 anser till störst andel att tidsbristen är ett problem, det 
gäller även utbildningen och stöd och resurser. Svårigheten att anpassa undervisning och 
undervisningsstil anser lärarna i år 7-9 med störst andel. Det är även lärarna i år 7-9 som till 
störst andel tycker att det är svårt att anpassa undervisningen till elever med vissa 
funktionshinder. Påståendet ifall kraven från läroplanen gör det svårt att genomföra 
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inkludering anser lärarna i år 1-3 och 7-9 i lika stor andel. Lärarna i år 1-3 anser till störst del 
att de får mindre tid med elever utan behov av särskilt stöd. Det är störst andel av lärarna i 
år 7-9 som anser att föräldrarna till elever i behov av särskilt stöd tillför fler utmaningar  

Samarbete och rolluppfattningar 
Kommunens lärare är mer positiva till att samarbeta med sina kollegor, runt 90 procent, än 
att samarbeta med specialpedagoger och speciallärare ute i klassrummen. Det är en ännu 
mindre andel som anser att samarbetet med andra yrkesgrupper i elevernas nätverk 
fungerar bra. Med 81 procent är kvinnorna mycket mer positiva till att ha specialpedagoger 
och speciallärare i klassrummen än männen med 57 procent. Männen är däremot mycket 
positiva till att ha kollegorna i klassrummen, lite mer positiva än de kvinnliga lärarna.  
När det gäller arbetslivserfarenhet är alla relativt positiva till samarbete, men mest de som 
arbetat kortast tid. 
Lärarna i no är minst positiva till att ha specialpedagoger och speciallärare uti i klasserna 
med 68 procent, de ligger även lågt men ändå högre med 86 procent med att ha andra 
kollegor i klassrummet. Lärarna i de olika stadierna är alla positiva till samarbetet, men det 
är en lite lägre andel 70 procent av lärarna i 4-6 som ansåg att kollegor i klassrummet var en 
tillgång. 

DEL IV: Diskussion 

Diskussion 
Inkludering är en demokratisk rättighet anser Nilholm med flera och att det finns motivation 
och kunskap bland politiker och skolledning.108 I den här kommunen har våra skolchefer 
arbetat med att införskaffa kunskap angående inkludering och arbetar hårt med politikerna 
för att ”sälja” in idén. De försöker att få mer resurser tilldelade till skolan för att underlätta 
detta förändringsarbete. Det krävs en förändring av attityden om lärarna inte redan anser 
att alla elever ska få känna att de kan lyckas i klassrummet och att alla ska få känna sig 
delaktiga. Skolan ska förmedla att alla kan bli vinnare i sina egna liv, efter sina 
förutsättningar, som var mottot i Nossebro och där eleverna känner det och tycker numera 
att skolan är viktig. Attityden kan förändras om lärarna får den information de behöver, 
kunskap om inkludering och om elever i behov av särskilt stöd. Om den övervägande delen 
av lärarna känner sig positiva kan interaktionen med de mindre positiva leda till att fler och 
fler blir positiva. Gemensamma studier i aktuell forskning kan rekommenderas, så man får 
en gemensam grund. Men utan stöd, information, tid till reflektion, motiverad skolledning 
och resurser kan det leda åt det andra hållet. Den modell de använder sig av i till exempel 
Nossebro, som enligt Persson och Persson fungerat bra, kan inte rakt av överföras till vår 
kommun. En förändringsmodell kan inte överföras från en kontext till en annan. För att en 
förändring ska lyckas måste den aktuella kontexten undersökas och förutsättningarna 
tillgodoses.109 Vad som gjorts i den här kommunen är först och främst att skolcheferna har 
en god vision och en vilja. Det har startats upp grupper för att utreda skolsituationen i 
kommunen, allt för att öka måluppfyllelsen. En av dessa grupper handlar om inkludering som 
av skolcheferna anses som en stark parameter för högre måluppfyllelse. Det finns även 
bekräftat i tidigare forskning. Enligt Nilholm så fungerar inkludering bäst i en kontext där 
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faktorer som till exempel; ledarskap med klar vision, engagemang från elever och föräldrar, 
lärares attityder, övergripande planeringar och uppföljningar, reflektion, 
kompetensutveckling, flexibelt stöd, övergripande policy, samarbete i undervisningen och 
goda ekonomiska möjligheter.110 Den här studien är gjord med en pragmatiks ansats och 
med ett systemteoretiskt perspektiv att studera kontexten och då lärares attityder till 
inkludering med tidigare forskning som stöd och jämförelse. Studien visar vad som anses 
som svårigheter och möjligheter och om vissa variabler såsom kön, arbetslivserfarenhet, 
ämneskompetenser och med vilken åldergrupp av barn lärarna arbetar med påverkar 
attityderna i någon riktning.  Angelöw trycker på att det är viktigt att enskilda anställda ska få 
möjlighet att få vara delaktiga i utformningen och genomförandet.111 Det kan vara svårt när 
det handlar om en så stor enhet som alla skolor i en kommun. Ett steg i den riktningen är att 
ha enskilda lärare i de arbetsgrupper som utreder situationen i kommunen och att göra den 
här enkätundersökningen angående lärarnas attityd till inkludering. Lärarna hade alla rätt att 
delta eller inte delta. Studien visar tydligt på vad lärarna som deltagit anser som störst och 
minst svårighet och hur det skiljer lärarna åt på grund av kön, arbetslivserfarenhet, 
ämneskompetens och med vilken åldersgrupp lärarna arbetar. Med min pragmatiska ansats 
har jag en önskan med denna studie, att kommunen vidtar åtgärder för att nå det önskade 
resultatet112 att lärare blir mer positiva till inkludering. Men som Brackenwood m fl nämner 
är kontexten, informationen, kunskap och även lärares personlighet något som påverkar 
attityderna. Vilket ytterligare förstärker att det är viktigt att se helheten och undersöka detta 
ur ett systemteoretiskt perspektiv. 
 
I Nel et al. undersökning ingick endast två manliga respondenter så de uteslöts ur studien. 
Men eftersom jag har en större andel manliga respondenter har jag med den variabeln med i 
denna studie. Enligt Nel et al. är det mest utmärkande draget är att ju äldre respondenter är, 
desto mer negativa attityder och vilja till inkludering och även att lärare med en 
specialpedagogisk kompetens har en mer positiv attityd till inkludering.113 Det stämmer även 
i den här studien, de som arbetat längst är minst positiva men även de som arbetat kortast 
tid. De lärare som arbetat 21-25 år är de som avviker mest från attityden till inkludering till 
lusten och viljan till att arbeta mer inkluderande. Enligt Hwang och Evans kan det vara att 
när lärare får yrkeserfarenhet dämpas deras attityder till inkludering, möjligen på grund av 
begränsningarna i deras kunskap. Detta ger argument för betydelsen av att det måste finnas 
tillgänglighet för pågående professionella utbildningsmöjligheterna för lärare.114 I studien 
gjord av Nel et al visade det sig att Sydafrikas lärare lutar betydligt åt en mer negativ attityd 
mot inkludering.115 I den här studien visar det sig att lärarna i allmänhet är relativt positiva 
till inkludering, med 74 procent, men när det gäller vilja och lusten till att arbeta mer 
inkluderande sjunker intresset. Det visar sig även i den här studien att de manliga lärarna är 
mindre positiva till inkludering. Med dessa resultat kan man utläsa att majoriteten av lärarna 
i de olika ämneskompetenserna anser att inkludering är positivt, men när det kommer till 
vilja och lust att arbeta inkluderande så är det lärare inom några ämneskompetenser som till 
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mindre positiva, till exempel lärarna i No och matematik där det är en minoritet som känner 
glädje och vill arbeta mer inkluderande nästa år. De lärarna som har specialpedagogisk 
kompetens är mer positiva till inkludering och även viljan till att arbeta mer inkluderande, 
vilket pekar på att det krävs kunskap för att vilja arbeta mer inkluderande. Nel et al menar 
också att lärares attityder inom detta område förstärks av bristande kunskap, utbildning och 
så småningom en brist på stödtjänster. De särskilda behoven hos lärare när det gäller 
inkluderande undervisning i vanliga skolor måste därför utredas. Informationen bör erhållas 
på nationell nivå och distriktsnivå för att få en tydlig bild av lärares behov och attityder. De 
menar att när viljan och lusten till att arbeta inkluderande är så pass låg, är det av stor vikt 
att det satsas på information och kompetenshöjning inom inkludering till lärarna.116 
Eftersom den här studien visat att lärare i år 1-3 är något mer negativa måste det utredas 
hur situationen ser ut för dessa lärare och närmare gå in på om attityden ser annorlunda ut 
på de olika skolorna. I Alahabis studie i Förenade Arabemiraten fann han däremot att där var 
det lågstadielärarna som var mest positiva till inkludering.117 
 
Flera av forskarna i min studie påvisar att utbildning har en påverkan på lärares attityd till 
inkludering, de trycker på att det är den specialpedagogiska kompetensen är det som är 
viktigast.118 Det man även kan utläsa med dessa resultat är att majoriteten av lärarna i de 
olika ämneskompetenserna anser att inkludering är positivt. När det kommer till vilja och 
lust att arbeta inkluderande så är det lärare inom några ämneskompetenser som till exempel 
lärarna i No och matematik, där det är en minoritet som känner glädje och vill arbeta mer 
inkluderande nästa år. Med en majoritet anser de även, tillsammans med till exempel 
hemskunskapslärarna och textillärarna (de med högst majoritet) att elever i behov av särskilt 
stöd får en bättre utbildning i särskilda klasser.  
 
Lärarna i Hwang och Nordness studie visade något mer positiva än negativa attityder till 
inkludering.119 Lärarna i den här studien är alltså långt mer positiva till inkludering än Hwang 
och Nordness studie. Begreppet inkludering i den här kommunen är mycket aktuell och en 
process som kommer att påverka skolorna. Det kan vara en orsak till att lärarna synes vara 
mer positiva. 
 
I Hwang och Nordness studie visade det sig att när det gäller vilja, indikerade mindre 
majoritet av allmänna lärare att de inte ville ha elever med funktionshinder i sina klasser. 
Även lärare som trodde på idén om inkludering var ovilliga att acceptera elever med 
funktionshinder i deras klassrum, och endast 31 procent visade en stabil vilja att lära elever 
med funktionshinder. Intressant var åtta av nio respondenter som visade det var under 40 
år, och sju hade mindre än tio års erfarenhet av undervisning.120 Även i denna studie är de 
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som arbetat kortast tid mest positiva och de som arbetat längst anser att det är svårare att 
hantera vissa elevers funktionshinder. 
 
I den här studien anser lärarna att inkludering ger elever i behov av särskilt stöd positiva 
förebilder. Att inkludering skulle ge positiva förebilder är det lärarna i no som håller med till 
minst andel. Även när det gäller att inkludering främjar kunskapsutveckling är det lärare i no 
som anser till lägst andel tillsammans med lärare i hemkunskap. Men det är ändå en knapp 
majoritet som tror att elever skulle lära sig mer i exkluderande grupper och 45 procent som 
inte tror att isolering i särskilda grupper skulle hämma deras sociala och emotionella 
utveckling. Återigen är det lärare med specialpedagogisk kompetens som är mer positiva. I 
Nel et al. studie visade det sig att majoriteten av lärarna ansåg att elever med 
funktionshinder skulle få en bättre utbildning i en särskild utbildning klassrum121 Med en 
minoritet i den här studien anser 36 procent av männen att dessa elever inte tror att de 
skulle lära sig mer i ordinarie skolan och en liten majoritet anser även att isolering i särskilda 
klasser inte har en negativ effekt socialt och emotionellt. Bland de manliga lärarna är det 40 
procent som inte anser att heterogena grupper kommer att främja förståelse och acceptans 
för olikheter.  
 
Undersökningen av Nel et al visade att mer än hälften av lärarna ansåg att inkludering ger 
sociala fördelar för studenter med funktionshinder.122 Denna studie visar även den att 
endast en liten majoritet av de manliga lärarna anser att inkludering ger eleverna i behov av 
särskilt stöd positiva förebilder, kvinnorna anser det till mycket större del.  
 
En mindre majoritet av lärarna i den här studien anser att inkluderingen inte fungerar bra i 
deras klasser. De följande påståendena kan vara en orsak till att en så lite majoritet anser att 
det fungerar bra med inkludering. Det är bara 16 procent som anser att de har den tiden 
som behövs för att genomföra inkludering framgångsrikt, det är en större del (29 procent) 
som tycker att de har utbildning nog för att genomföra inkludering. Nödvändigt med stöd 
och resurser för att genomföra inkludering tycker lärarna till mycket lite del (17 procent) att 
de har fått. Det är dessutom 63 procent av lärarna som tycker att det är svårt att anpassa 
undervisning och undervisningsstil för att tillgodogöra behoven hos elever i behov av särskilt 
stöd. De här resultaten pekar i samma riktning som andra undersökningar. 
 
Mer än en tredjedel av lärarna i Hwang och Evans studie angav att de inte hade tillräckligt 
med tid för att effektivt möta behoven hos studenter med funktionshinder, och mer än 
hälften ansåg att de inte hade tillräckligt med tid för studenter utan funktionshinder. 
Dessutom påpekade en stor majoritet av lärarna (ca 90 procent) att de saknade utbildning 
för att genomföra inkludering framgångsrikt. Otillräckligt stöd och resurser var hinder (76 
procent) för dem i att genomföra principerna om inkludering.123 I den här studien har även 
kön, arbetslivserfarenhet, vilka stadier man arbetar med, ämneskompetenser tagits i 
beaktande. Det visar att de manliga lärarna såg tid, utbildning och stöd- och resurser som ett 
större problem än de kvinnliga lärarna. Lärarna i år 7-9 anser att dessa parametrar är större 
problem än de andra lärarna tyckte. När det gällde ämneskompetenserna var det lärarna 
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med specialpedagogisk kompetens som såg det här som minst problematiskt. I studien av 
Villa et al. verkade år av undervisningserfarenhet inte vara en variabel som påverkar lärarnas 
attityder till inkludering.124 Men i den här studien visar det sig ofta att de som arbetat längst 
var i behov av mest stöd och hade svårigheter att inkludera olika elever i sina klassrum. 
 
Hwang och Evans menar att med tanke på att justeringar i läroplan och undervisning är en 
viktig del av inkludering, indikerar dessa resultat svårigheterna med att upprätta en 
inkluderande undervisning miljö.125 Den här studien visar att 64 procent av lärarna anser att 
läroplanen är ett hinder och en svårighet för att genomföra inkluderat arbete, lärarna i år 7-9 
och i no anser det till högre grad än de andra. Orsaken kan vara för att det nyss har 
implementerats en ny läroplan, det blir för mycket arbete och högre krav. 
 
Nel et al studie visar även att lärare i Sverige inte känner sig riktigt föreredda för 
inkluderande undervisning och är oklara med om inkluderande undervisning fungerar bra i 
länder där det har implementerats. Svenska responderande lärare har en lite mer negativ 
attityd till implementerandet av inkluderande undervisning. En något mer negativ inställning 
verkar ha uttryckts av svenska respondenter som har verkat i inkluderande miljöer under 
längre tid och har hanterat de inkluderande realiteterna.126 
 
Hwang och Evans lyfter fram en viktig faktor i framgången av inkludering, graden av 
samarbete mellan allmänna och särskilda lärare och deras uppfattningar om sina respektive 
roller. Majoriteten av allmän utbildning lärare var neutrala när det gäller effektiviteten i sin 
kommunikation med speciallärare.127 Kommunens lärare är mer positiva till att samarbeta 
med sina kollegor, cirka 90 procent, än att samarbeta med specialpedagoger och 
speciallärare ute i klassrummen. Det är en ännu mindre andel som anser att samarbetet med 
andra yrkesgrupper i elevernas nätverk fungerar bra. Med 81 procent är kvinnorna mycket 
mer positiva till att ha specialpedagoger och speciallärare i klassrummen än männen med 57 
procent. Männen är däremot mycket positiva till att ha kollegorna i klassrummen, lite mer 
positiva än de kvinnliga lärarna. När det gäller arbetslivserfarenhet har jag inte kunnat utläsa 
något mönster. En stor majoritet av lärarna i -No var oroliga för att eleverna missade de 
specialiserade tjänsterna men är minst positiva till att ha specialpedagoger och speciallärare 
uti i klasserna med 68 procent. De lärarna med specialpedagogisk kompetens är mer positiva 
till att ha den specialpedagogiskakompetensen ute i klassrummen. Lärarna i no ligger även 
lågt men ändå högre med 86 procent med att ha andra kollegor i klassrummet. Lärarna i de 
olika stadierna är alla positiva till samarbetet, men det är en lite lägre andel 70 procent av 
lärarna i 4-6 som ansåg att kollegor i klassrummet var en tillgång.  
 

Enligt Persson och Persson kan specialläraren/pedagogen bidra till att undervisningsmiljön 
utvecklas så att hinder i det vanliga klassrummet i så stor utsträckning som möjligt reduceras 
för alla elever. Genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till ämnesläraren 
kan då specialläraren bidra till att lärandemiljön utvecklas. Kombinationen av att dels delta i 
klassens ordinarie undervisning, dels få enskilt stöd, ofta utöver den ordinarie 
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undervisningen, får ses som en av framgångsfaktorerna i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Det är alltså inte dubbleringen av personal i sig som är det lösningen utan en 
välgrundad kombination av kompetenser.128 Brackenreed anser att kompetens och 
erfarenheter och dessutom personliga egenskaper såsom humor, planering och att utföra 
planeringarna gör att man klarar av en inkluderande miljö bättre.129 
 
Några lärare i Hwangs och Evans studie (ca 30 procent) ansåg att de spelade en underordnad 
roll om sina studenter med funktionshinder.130 Bara 18 procent av lärarna i den här studien 
ansåg det. Det är ju positivt att de anser att de har den här viktiga rollen i skolan. För lärarna 
är, som tidigare nämnts, det viktigast verktyget för att nå ökad inkludering, samtidigt som 
det är viktigt att hela tiden ha eleven i centrum. Det är en balansakt i sig.  
 
Enligt Unescos riktlinjer är det de gemensamma värderingarna öppnar för samarbete, medan 
avsaknad av sådana gör det svårt för människor att arbeta tillsammans. När gemensamma 
värderingar saknas kan gemensamma intressen, vilka föregår värderingar, ersätta dem; de är 
ofta en betydande drivkraft i vardagslivet. Attitydförändringar innefattar betydande 
förändringar i fråga om uppfattningar och rollbeteende. Bland annat därför är det så svårt 
att åstadkomma förändring. Negativa attityder till olikheter och därav följande 
diskriminering och fördomar i samhället utgör ett allvarligt hinder för lärande. Det är dock 
ett hinder som kan övervinnas genom inkluderingsmetoden och behöver inte nödvändigtvis 
föregå processen.131 Enligt Nel et al är löpande utvärdering av lärares attityder (med 
förfining av utvärderingsprocessen) viktigt. Det ska planeras och utvecklas ett sätt att 
övervaka framstegen mot en framgångsrik inkludering i skolan. De anser att det är 
avgörande för att lyckas med inkludering i alla skolor, eftersom en av de viktigaste 
prediktorer för framgång för elever i behov av särskilt stöd i det ordinarie klassrum är en 
lärare med positiv och motiverande inställning.132  
 
Något som är viktigt, enligt Angelöw, är information, för så länge lärarna och de berörda inte 
får information om den förändringen som ska göras skapas förvanskade rykten och ger i 
förlängningen utrymme för egna spekulationer.133 Det gäller även den här kommunen, 
skolledarna och lärarna behöver information om vilka resurser de får för att genomföra 
inkludering på ett bra sätt. Lärarna vill och är medvetna om att de behöver mer kunskap i 
ämnet, så de behöver även information om vilken kompetensutveckling som kommer att 
erbjudas. Det har varit stora informationsmöten, men det räcker tyvärr inte för det 
förekommer spekulationer i de olika skolorna nu. Brackenreed har, som nämnts i tidigare 
forskning, gjort en studie bland lärare i Ontario, där beslutet om inkludering var ett top-
down beslut utan förankring bland skolpersonal. Hon ger råd angående att frigöra tid till 
lärarna. Det upplevdes även av lärarna i den här studien som ett stort problem. Brackenreed 
anser att tiden måste användas mer effektivt, skolledare måste se över mötestiderna, de 
måste vara begränsade till tid och antal och de ska vara effektiva. Informationen måste vara 
effektiv, det som går att maila ska mailas. E-post och intranät måste vara tillgängliga för 
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lärarna både i skolan och i hemmet.134 I den här kommunen gäller det att utöka datautbudet 
så att alla lärare har tillgång till datorer på ett lättillgängligt sätt, så att mailen kan kollas av 
även på arbetstid. För som sagts är kommunikation och information mycket viktigt för att 
inte skapa lösa rykten och desinformation som i sin tur skapar rädsla och osäkerhet.135 
 
Persson och Persson tar även upp skolledarens roll som en viktig faktor för framgång. 
Skolledaren ska vara engagerad, motiverad och ha en auktoritär roll och även få till en anda 
av ett gemensamt ansvarstagande. De ska kunna tillvarata den kollektiva kompetensen 
bland personalen136 Lärarna måste finna en vinst i att arbeta mer inkluderande och komma 
till en fas, som beskrivs i Persson och Perssons studie, där elevers olikhet inte ses som 
problematiskt. Olikheterna ska ses som en tillgång och en naturlig del i skolan.137 Inkludering 
leder till heterogena/blandade grupper som i förlängningen främjar acceptans och förståelse 
för olikheter. Om man har positiva förväntningar brukar eleverna sträva efter att uppnå 
dessa, om de dessutom ses som en tillgång och inte som ett problem är positivt. Ett bra 
klassrumsbeteende är en positiv förväntning, enligt Ogden. Istället för att ha negativa 
konsekvenser när man bryter dem, ska man få positiv uppmärksamhet när man håller dem 
såsom beröm. Det oönskade beteendet ska man ignorera (till en viss gräns). I och med det 
förstärker man de beteenden man vill ha och släcker de beteenden man vill få bort i 
klassrummet. Något man vill uppnå är att eleverna känner motivation för skolarbete och att 
de tycker att kunskap är viktigt, som eleverna uppnått i Nossebra enligt Persson och Persson. 
De menar att det viktiga är att man fångar elevernas formativa intresse. Det handlar om att 
lärarna ska forma ett intresse som inte är alltför långt ifrån de önskningar och krav som 
eleven själv har och ger uttryck för och kan leda till det som eleven med mer kunskap skulle 
kunna ha, men ofta är omedveten om. 
 
Som avlutning vill jag citera Persson och Perssons ord om hur viktig skolan är som en 
tillåtande arena för kunskap och skapande.  

Den inkluderande grundidén viktig, större variation eleverna emellan stimulerar till ett 
vidare tänkande. Detta är i sig inte märkligt, vi är olika när vi föds och det kan inte vara 
skolans uppgift att göra våld på denna naturliga olikhet.138 

Vidare forskning 
Det är främst läraren som drar gränsen mellan inkludering och exkludering i det specifika 
klassrummet. När barn utesluts från klassrummet och hänvisas till specialpedagogiska 
erbjudanden, bör vi inte fokusera på barnets svårigheter och kritisera bristen på delaktighet i 
lärandet, inte heller söka nya stödformer eller särskilda villkor.  
Snarare bör det undersökas hur läraren konstruerar kategorier, undervisningen och 
klassrummet, eftersom det är dessa konstruktioner som bestämmer gränsen mellan 
inkludering och exkludering. Vi bör ställa oss frågor som;  

 Hur uttalar läraren och förklarar denna gräns för att legitimera det?  
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 Vilka kategorier av elever finner läraren det meningsfullt att inkludera, och vilka 
kategorier gör han/hon finner meningsfullt att exkludera?  

 Hur talar läraren om och hur konstruerar läraren undervisning och klassrummet?  
För att få kunskap om dessa frågor, måste vi fokusera på lärarens professionella 
självuppfattning som en förutsättning för att rita en linje mellan inkludering och exkludering. 
Det hade jag gärna studerat vidare. För att få svar på detta gäller det ju både att intervjua 
och observera. 

Metoddiskussion 
Jag har haft en pragmatisk ansats och ett systemteoretiskt perspektiv i denna studie i syfte 
se helheter och utläsa mönster vad som påverkar lärares attityder till inkludering. Jag vill 
påvisa vad vi kan göra för att nå det uppsatta målet att få lärare mer positiva till 
inkludering.139 Enkäter passar bra för att söka kvantifierbara och mätbara svar, samt att få 
ett brett underlag till diskussion.140 Det här är ett resultat av en enkätredovisning av 142 
lärare i en kommun i Mellansverige, det är en relativt stor studie, men inte representativ för 
hela kommunens lärare eller hela Sveriges lärarkår, men den kan ses som vägledande för 
lärares attityd till inkludering. Det som styr svarsfrekvensen är plats, tid, resurser, 
prioritering, intresse för den här inkluderingsfrågan och därför kan resultat variera beroende 
på ovanstående faktorer. Eftersom det är många som har svarat på enkäten blir inte 
variationen alltför utmärkande för enskilda svar. Därför går det att se dessa mönster som 
tillförlitliga och undersökningen kan även ses som vägledande för den här kommunen. 
Påståenden tolkas av respondenterna utifrån den kontext de befinner sig i, vilket gör att 
svaren alltid kommer att förändras utifrån kontextens fortskridande förändring. Men 
eftersom jag ville ha en nulägesrapport, ansåg jag den kvantitativa metoden som lämpligast. 
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Bilaga 1 

Borlänge 2012-10-01 
Hej! 
Mitt namn är Anna Ericsson Spjut och studerar till Specialpedagog vid Umeå Universitet.  Jag skriver 
för närvarande mitt examensarbete och ska i en enkätstudie se hur Ni, Borlänge kommuns lärare, ser 
på inkludering. För att få en tillförlitlig bild av ert viktiga arbete är jag beroende av så många svar på 
enkäten som möjligt, jag är alltså helt beroende av er hjälp. Ju större svarsfrekvens jag får av er i 
studien desto mer tillförlitlig blir bilden. Jag ska utreda vad ni lärare ser som svårigheter och 
möjligheter i kommunen, för att i förlängningen kunna se vilket stöd kommunens lärare behöver för 
att arbeta mer inkluderande. 
 
Alla respondenter som besvarar studien kommer att vara anonyma, det går alltså inte att avläsa vem 
som lämnar in vilken enkät. Med begreppet elever i behov av särskilt stöd avser jag alla elever som 
är i behov av stöd, även de som inte har funktionshinder, de som behöver extra stöd för att nå 
kunskapsmålen. 
 
Kommunens strävan är att skolorna ska arbeta mer inkluderande, med inkludering använder sig 
Borlänge kommun av följande förklaringar: 
En skola för alla är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en 
vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom 
gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller och där alla deltar i och bidrar till 
gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en skola där 
alla ska få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och inte 
minst ett socialt nätverk. (Vision av Peter Haug) 
 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 
levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning 
med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, 
men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 
glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att få göra framsteg och övervinna svårigheter. 
(Lgr 11) 
 
 
Har ni frågor och funderingar är ni mycket välkomna att höra av er till mig via mail. 
Anna Ericsson Spjut 
anna.eriksson-spjut@edu.borlange.se 
 
Jag hoppas på ett stort deltagande. Tack på förhand! 
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Lärarenkät 
 
I vilken av dessa skolor arbetar du: 
 
Kön   man   kvinna 
 
I vilken åldersgruppnarbetar du: 1-3 
   4-6 
   7-9 
 
I vilket/vilka ämnen är du utbildad i: Sv 
   Ma 
   En 
   Hi 
   Samh 
   Geo 
   Rel 
   Ke 
   Bi 
   Fy 
   Tek 

Språk 
   Tx-slöjd 
   Tm-slöjd 
   Hk 
   Mu 
   Specialpedagogik 
   Annat……………………………….. 
 
I vilket/vilka ämnen undervisar du i:  Sv 
   Ma 
   En 
   Hi 
   Samh 
   Geo 
   Rel 
   Ke 
   Bi 
   Fy 
   Tek 

Språk 
   Tx-slöjd 
   Tm-slöjd 
   Hk 
   Mu 
   Specialpedagogik 
   Annat……………………………….. 
 
Arbetar du/har arbetat med elever i behov av särskilt stöd: 
 
  Ja  Nej 
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Hur många av de elever du har bedömer du är i behov av särskilt stöd: 1-3 
     4-7 

8-11 
12-15 
16-20 
21-25 
26-30 
Fler… 

 
Hur många år har du varit verksam lärare:  mindre än 1 år 
    1-5 år 
    6-10 år 
    11-15 år 
    16-20 år 
    21-25 år 
    Längre än 26 år 
 
Instämmer helt Instämmer  stämmer inte                    Stämmer inte alls 
 

1. Jag tycker att inkludering är en bra ide. 
2. Jag anser att elever i behov av särskilt stöd skulle få en bättre utbildning placerad i särskilda 

klasser. 
3. Jag tycker att inkludering ger elever i behov av särskilt stöd positiva förebilder. 
4. Jag anser att inkludering främjar kunskapsutvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd. 
5. Jag känner att isolering i en särskild klass har en negativ effekt på den sociala och 

emotionella utvecklingen av elever i behov av särskilt stöd. 
6. Jag tror att de elever i behov av särskilt stöd som ingår i mina klasser bli utsatta för 

kränkande behandling av sina klasskompisar. 
7. Jag anser att inkludering erbjuder blandade/heterogena grupper och kommer att främja 

förståelse och acceptans av individuella olikheter. 
8. Jag anser att elever i behov av särskilt stöd som är inkluderade i ordinarie klasser kommer att 

uppleva misslyckande och frustration. 
9. Jag anser att elever i behov av särskilt stöd förlorar de specialiserade tjänster de behöver på 

grund av inkludering. 
10. Jag tycker att resurspersonal såsom speciallärare och specialpedagoger bör ha sina tjänster 

ute i klasserna. 
11. Jag anser att inkludering fungerar bra i min klass. 
12. Jag anser att jag har tid att genomföra inkludering framgångsrikt. 
13. Jag tycker att jag har utbildning för att genomföra inkludering framgångsrikt. 
14. Jag tycker att jag fått nödvändigt stöd och resurser för att genomföra inkludering 

framgångsrikt. 
15. Jag tycker att det är svårt att anpassa undervisning och min undervisningsstil för att 

tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd. 
16. Jag tycker att det är svårt att tillgodose behoven hos elever med vissa funktionshinder i mitt 

klassrum. 
17. Jag anser att kraven från läroplanen gör det svårt att genomföra inkluderat arbete. 
18. Jag anser att jag får mindre tid för eleverna utan behov av särskilt stöd. 
19. Jag känner att jag får en större glädje av inkluderande arbete. 
20. Jag anser att få ha andra kollegor i klassrummet är en tillgång. 
21. Jag tycker att det är lätt att kommunicera effektivt med andra yrkesgrupper i elevernas 

nätverk. 
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22. Jag känner oro och rädsla att diskutera elevernas behov av särskilt stöd med 
vårdnadshavarna. 

23. Jag anser att föräldrar till elever i behov av särskilt stöd kommer att tillföra fler utmaningar 
än föräldrar till elever utan behov av särskilt stöd. 

24. Jag tycker att jag som lärare fått en underordnad roll på grund av inkludering. 
25. Jag känner att jag kan dra nytta av, både professionellt och personligt, att samarbeta mer 

med mina kollegor. 
26. Jag tycker att vår skola gör ett bra jobb med att genomföra inkluderande arbete. 
27. Jag känner att jag vill arbeta mer inkluderande nästa år. 

    
 
 

 


