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 Abstrakt
Salamancadeklarationen skrevs under 1994, alltså för nästan 20 år sedan, men 
fortfarande går arbetet med att  inkludera barn i behov av särskilt stöd i  de 
ordinarie  klasserna  långsamt.  Detta  examensarbete  handlar  om  lärares 
attityder till inkludering. Syftet är att få en djupare förståelse hur lärare tänker 
kring  detta  att  ha  barn  i  behov av särskilt  stöd  inkluderade  i  de  ordinarie 
klasserna. Jag valde kvalitativa intervjuer som empirimetod för att för att få en 
djupare  förståelse  för  hur  lärare  tänker.  Lärarna  som  medverkade  i 
intervjuerna arbetade i den obligatoriska skolan. Slutsatserna som drogs var att 
lärarna som var med i undersökningen var emot inkludering som skolan ser ut 
i  sin  nuvarande  form,  men  om  resurser  och  möjligheter  finns  var  lärarna 
positiva  till  inkludering.  Lärarna  pekade  i  stället  på  att  det  måste  ske  en 
attitydförändring  både  på  politisk  nivå  och  på  skolledarnivå  om 
inkluderingstanken  inte  enbart  ska  förbli  en  vacker  tanke  utan  även  en 
verklighet i skolornas värld. 

Nyckelord:  Inkludering,  integrering,  segregering,  särskilda  behov,  lärares 
attityder.

ii

Examensarbete inom
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng

”Det måste finnas en balans i 
allting”

 En studie om lärares attityd till inkludering i sina 
klassrum 

Laila Hansen    



iii



Innehållsförteckning

 Abstrakt............................................................................................................ii

iii

Innehållsförteckning
..................................................................................................................iv

Inledning  ..........................................................................................................v

Bakgrund..........................................................................................................vi
Vad kännetecknar det inkluderande klassrummet?................................viii
Lärarnas attityder.....................................................................................ix
Vad krävs för att lyckas?...........................................................................xi

Syfte och Metod...............................................................................................xi
Tillvägagångssätt....................................................................................xii
Etiska normer.........................................................................................xiii
Urval xiii

Resultat...........................................................................................................xiii
Inkludering är ett problem för lärarna....................................................xiv
Inkluderingen är ett problem för de starka, eller vanliga eleverna..........xv
Inkluderingen är ett problem för de svaga eller dom som inte hänger med

................................................................................................xv
Inkludering är inte ett problem...............................................................xvi
   xvi
Resurser och ansvar................................................................................xvi
Kategorisering..........................................................................................19
Lärarrelaterade problem...........................................................................19
Elevrelaterade problem.............................................................................20
Tillgång till resurser................................................................................21

 Egen kritik.......................................................................................................22
Egen kritik……………………………………………………………………21
Förslag till vidare forskning………………………………………………...21

iv



Inledning  
Salamancadeklarationen1 (Unesco 1994),  fastslår att alla barn och unga skall 
undervisas  inom  det  ordinarie  skolsystemet.  Deklarationen  säger  under 
Handlingsram

Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram är att 
skolorna  skall  ge  plats  för  alla  barn,  utan  hänsyn  till  deras  fysiska, 
intellektuella, sociala, emotionella, språkliga eller andra förutsättningar. Den 
skall omfatta handikappade såväl som andra barn, gatubarn och barnarbetare, 
barn från språkliga, etniska eller kulturella minoriteter samt barn från andra 
eftersatta  eller  marginaliserade  områden  eller  befolknings  grupper (1994, 
Punkt 3).

Vidare  skärper  den  nya  skollagen  kraven  för  att  komma  in  på  särskolan, 
kapitel 7, 5 § säger: ”Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 
kunskapskrav  därför  att  de  har  en  utvecklingsstörning,  ska  tas  emot  i 
grundsärskolan” (Skolverket 2011).   Detta kommer att innebära att barn som 
förut har varit inskrivna vid särskolan men utan att ha en utvecklingsstörning, 
som  till  exempel  barn  med  autism,  kommer  att  komma  till  de  ordinarie 
skolklasserna.  Detta  kommer  att  innebära  att  pedagogerna  får  barn  i  sina 
klasser som de kanske inte riktigt har kompetens för att hantera. 

För många pedagoger kan det kännas som ett övermäktigt påbud från ideologer, 
politiker och en allmänhet som inte har insikt i och förståelse för de villkor och den 
komplexitet som råder i skolorna (Assarson 2009, s. 12).

I  den  valbara  delen  av  min  utbildning  valde  jag  att  läsa  kursen 
Specialpedagogik. Under kursens gång hade vi många diskussioner angående 
inkluderingen  och  meningarna  var  många  och  delade.  En  av  mina 
kurskamrater sade något som kom att förändra min syn på inkludering: ”… 
men vi måste ha den inställningen att alla elever ska få vara med i klassen, 
för vem ska vi utesluta”? 
   Jag finner det därför intressant att se hur yrkesaktiva pedagoger handskas 
med utmaningen att undervisa  alla barn i det ordinarie klassrummet oavsett 
behov.  Med  ord  andra  vilka  attityder  har  lärarna  till  inkluderingen  i  sin 
yrkesvardag?

1 Salamancadeklarationen antogs av Unesco, FN:s organisation för utbildning, 
vetenskap och kultur - den 10 juni 1994 i staden Salamanca i Spanien. 300 delegater 
som representerade 92 regeringar deltog, så även Sverige.

.
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Bakgrund
I  detta  kapitel  skall  jag  först  definiera  vad  inkludering  är  för  att  till  sist 
redogöra för tidigare forskning i ämnet.

Vad är inkludering?
Salamancadeklarationen (1994) bygger på FN: s Allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna och FN: s Standardregler om delaktighet och jämlikhet 
för människor med funktionsnedsättning. Den handlar också om hur man på 
bästa sätt ska anordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd inom 
det  ordinarie  skolväsendet.  Vidare  att  regeringarna  ska  sträva  efter  att 
integrera barn och elever i behov av särskilt stöd i ordinarie skolor, om inte 
annan placering är tvingande nödvändig (Unesco 1994).  I deklarationen har 
man använd sig av uttrycket integrering, liknande uttryck är en skola för alla, 
normalisering samt inkludering (Nilholm 2006).
   Ordet integrering har mera kommit att  betyda den process där man helt 
enkelt tar barn som förut varit i segregerade i särskola eller i liten grupp2, och 
placerar de i en vanlig skolklass utan någon särskild förändring i arbetssättet 
(ibid.). Detta ska dock ses i ljuset av den process som pågick under 60-talet då 
man försökte få bort institutionalisering av olika ”avvikargrupper”, alltså de 
som  av  någon  orsak  inte  svarade  mot  normalstandarden  (Isaksson  2009). 
Varför behövs det nya begreppet inkludering införas?  

Många som är positiva till idén om ett nytt begrepp menar att den avgörande 
skillnaden mellan, å ena sidan inkludering, och, å andra sidan, integrering, är att 
det förra innebär att helheten ska anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det 
senare innebär att delarna ska passa in i en helhet som inte riktigt är organiserad 
utifrån delarnas egenskaper (Nilholm, 2006 s. 14).

Integrering  innebär att  eleven ska anpassas  till  klassen och behöver därför 
kompenseras för sina brister, så att den kan fungera så normalt som möjligt på 
samma  nivå  som  resten  av  klassen.  Medan  inkludering  betyder  att 
omgivningen ska anpassas till eleven och skolan skall  undervisa alla elever 
utifrån de behov som finns (Nilholm 2006).  Ordet inkludering betyder således 
en ständigt pågående process där omgivningen strävar mot att anpassa sig till 
den enskilda individens behov, motverka segregering och se till att alla barn 
blir delaktiga i den sociala kulturen på skolan, och även att alla barn verkligen 
betyder alla barn (ibid.). 
  

Dyson och Millward (2000) utrycker sig på följande sätt om skillnaden mellan 
2 Med särskolan menas grundsärskolan och med lilla gruppen menas barn i ordinarie 
grundskolan som av någon orsak har segregeras från ordinarie klass till  en mindre 
klass eller grupp.
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integrering och inkludering. 

…a crucial difference between integration and inclusion is that the former implies 
finding ways of supporting students with special needs in essentially unchanged 
mainstream schools,  while  the latter implies a radical restructuring of schools so 
that they are inherently capable of educating all students in their communities (s 8).

Inkludering betyder att barnet får gå i den skolan det skulle ha gått om barnet 
inte hade haft särskilda behov (Angelides 2005). En sådan skola skulle

…accept all children, understands their individuality and responds accordingly to 
their individual needs. A school for all is virtually a place where every child can 
develop according to its abilities, skills and talents (Angelides 2005, s. 33).

Oavsett vilket uttryck man väljer att använda är huvudsaken att man menar 
att omgivningen ska anpassas till individen och inte tvärt om.                   
   Det finns en fara i att inkludering blir ett modeord som skolorna använder 
endast  på pappret,  medan man i  vardagen fortsätter  med  lilla gruppen och 
liknande arrangemang där eleverna dyker upp i ordinarie klassen vid enstaka 
tillfällen (Avramidis & Norwich 2002). En klass är inte inkluderande enbart för 
att man har ett barn med särskilda behov i klassen (Nilholm & Alm 2010). Om 
frasen en skola för alla ska övergå från fras till verklighet måste inkludering ske 
på  flera  nivåer  eller  dimensioner  (Nilholm  2006).  Det  vill  säga  att 
lärarutbildningen till  exempel,  måste ta sin utgångspunkt  i  att  de blivande 
lärarna skall  undervisa alla elever så att  specialpedagogiken inte lyfts fram 
som ett eget område (ibid.). Målet med utbildning och fortbildning måste vara 
att lärare skall kunna ta hand om alla barn, oavsett behov, både pedagogiskt 
och socialt. På kommunal nivå behöver man även tänka på ett inkluderande 
sätt vad gäller det skolpolitiska området; hur lätt är det för skolorna att begär 
extra  resurser?  Behöver  eleven  ha  en  diagnos  för  att  man  ska  få  tillgång 
resurser  som  till  exempelvis  elevassistenter?  På  skolnivå  är  det  viktigt  att 
skolledningen tar inkluderingen på allvar. Man behöver ta i beaktning hela 
skolsituationen inklusive raster och liknande men även utvecklingssamtal och 
föräldramöten (Nilholm 2006). Vidare borde lärare uppmuntras att organisera 
verksamheten i klassrummet för att kunna möta alla elevers behov och det är 
här  den  största  förändringen  måste  ske  (Nilholm  &  Alm  2010;  Wilde  & 
Avramidis  2011).  Kanske  behöver  man  ändra  undervisningssätt  så  att  det 
verkligen passar alla. Det vill säga ett klassrum där man ser alla elever som 
individer och där olikheterna ses som en tillgång och inte som ett hinder och 
där alla får utbyte av undervisningen (Nilholm & Alm 2010). 
    I detta avsnitt har jag redogjort för ordet inkludering, som kortfattat betyder 
att alla barn ska undervisas tillsammans i klassrummet i den ordinarie skolan 
och att det är omgivningen som ska anpassas till individen och inte tvärt om. 
Vidare  betyder  det  en  ständigt  pågående  process  där  man  ser  elevernas 
olikheter som en tillgång och inte ett hinder.
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Tidigare forskning
Inkludering  kan  studeras  på  många  olika  nivåer  och  forskningen  löper 
naturligt nog i olika riktningar.  Det har visat sig att lärarens attityd till att ha 
elever i  behov av särskilt  stöd i  klassen är viktigt om man ska lyckas med 
inkludering  (Avramidis  & Norwich  2002;  Dyson & Millward 2000).  Denna 
uppsats fokuserar på lärarnas attityder till inkludering, och forskning som rör 
detta ämnet ligger till grund för detta avsnitt. I kapitlet skall jag ta upp vad 
som  kännetecknar  det  inkluderande  klassrummet,  hur  lärarna  ser  på 
inkludering och slutligen vad som behövs för att lyckas med inkludering.

Vad kännetecknar det inkluderande klassrummet?
I en fallstudie från ett svenskt klassrum (som valdes av forskarna för att det 
ansågs vara inkluderande) ville Nilholm och Alm (2010) försöka förstå vad 
som definierar ett inkluderande klassrum. De ville även se på vilka strategier 
lärarna har använt sig av för att lyckas. Forskarna har intervjuat de två lärarna 
som jobbar i klassen samt klassens elever. Eleverna har även fått bidra med 
dikter  som  forskarna  har  analyserat.  Forskarna  har  följt  klassen  genom 
observationer i två år, med början i årskurs fem och påföljande årskurs sex. 
Nilholm och Alms (2010) undersökning visar att lärarna skapade strategier för 
att hantera det så kallade inkluderande klassrummet. Några av strategierna 
var  tydliga  strukturer  i  klassen,  så  som  regler  för  hur  man  betedde  sig  i 
klassen, tydlig planering av skoldagen, omedelbar respons när något problem 
uppstod  samt  gruppstärkande  aktiviteter.  Mycket  av  arbetet  med 
inkluderingen bestod alltså i  att  hitta en balans mellan att  skapa en grupp 
samtidigt som man tog hänsyn till var och ens olikheter.

…most of the work by the teachers can be understood as finding a balance 
between creating a sence of community in the group as the same time taking 
individuals´s right and needs into account (Nilholm & Alm 2010, s. 247).

I detta klassrum arbetade två lärare. Den första läraren hade huvudansvaret 
för  klassen  medan  lärare  två  fungerade  som  assistent  eller  resursperson. 
Denna resursperson var utbildat förskolelärare och hade följt  med eleverna 
från förskoleklassen. Klassen bestod av 15 elever varav fem hade diagnoser av 
olika slag. Gruppen var alltså förhållandevis liten och det arbetade två lärare 
där.  Nilholm  &  Alm  (2010)  visar  till  att  detta  är  en  vanlig  modell  vid 
inkluderande arbetssätt. Leathermans studie (2007) från USA, visar också att 
tillgången  till  resursperson  i  klassen  ansågs  av  lärarna  vara  en  av 
förutsättningarna för att lyckas med inkludering. Lärarna angav några viktiga 
punkter för att de skulle lyckas med inkludering: möjlighet till stöd för läraren, 
adekvata  hjälpmedel  och  anpassningar  av  klassrummet.  De  intervjuade 
lärarna angav stora grupper, för lite personal och för lite kunskap hos lärarna 
angavs  som ett  hinder  för  att  lyckas  med inkludering.  Leathermans  (2007) 
studie är en narrativ studie där åtta förskolelärare delade sina erfarenheter av 
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det inkluderande klassrummet. 
Lärarna som deltagit  i  inkluderande processer angav att  de hade utvecklas 
som människor av att arbeta med barns olika behov och de tyckte även att de 
blivit bättre lärare (Leatherman 2007). Leatherman pekar på att även lärare lär 
sig av sin omgivning och att de därför lär sig av att ha barn med olika behov 
och olikheter i klassrummen. Lärarna som deltog i Leathermans undersökning 
angav att de såg inkludering som en ständigt pågående process och att det 
gynnar alla barn att de blir undervisade tillsammans i klassrummet. En lärare 
uttryckte: ”I just see all children as children (s. 602).”  
   Avramidis och Norwich´s forskningsöversikt från 2002, visar att lärare som 
arbetar inkluderande är mera positiva till att ha barn i behov av särskilt stöd i 
klassen än de lärare som inte är vana vid att ha denna elevgrupp i klassen. 
Barn i behov av särskilt stöd som är inkluderade i ordinarie klassrum lär sig 
mera och får ett större socialt nätverk än om de är i segregerade verksamheter 
(Berhanu,  2010).  På  samma  sätt  som  Leatherman  visar  Berhanus 
forskningsöversikt från svenska klassrum att även barn utan behov av särskilt 
stöd  gynnas  av  att  undervisas  i  det  inkluderande  klassrummet.  Det  är 
oroande, framhåller Berhanu (2010), att trots att det har visat sig vara positivt 
för eleverna, håller Sverige på att utveckla en negativ trend mot att svaga och 
marginaliserade elevgrupper blir segregerade. 
    Nilholm och Alm (2010) pekar på att det saknas en tydlig definition av vad 
som  menas  med  ett  inkluderande  klassrum.  Att  sätta  ett  barn  i  behov  av 
särskilt stöd i klassrummet och kalla det inkludering är inte tillräckligt, menar 
Nilholm  och  Alm.  Benämningen  inkluderande  klassrum  borde  inte  få 
användas  om det  inte  finns forskning på hur eleverna själva uppfattar  sitt 
klassrum (ibid.). Vidare skriver Nilholm och Alm att det är förvånande att så 
få djupanalyser av inkluderande processer är utförda trots att det är nästan 20 
år sedan Salamancadeklarationen skrevs under.
   Sammanfattningsvis kan man säga att några kännetecken i det inkluderande 
klassrummet enligt Nilholm och Alms (2010) fallstudie är: Liten klass med två 
lärare,  tydliga  regler,  snabb  återkoppling  vid  problem,  adekvat  stöd  för 
lärarna samt anpassning av klassrummet.

Lärarnas attityder
Det finns en vilja hos lärarna att arbeta inkluderande, men det beror på vilka 
resurser  som  finns  tillgängligt  för  lärarna.  Hwang  och  Evans  (2011) 
genomförde en studie i  Korea där 33 lärare i  grundskolan intervjuades om 
deras attityder till inkludering. Denna undersökning visar att lärarna i princip 
är  positiva  till  inkludering men tveksamma till  att  det  går  att  genomföra i 
praktiken. Viljan att ha elever i behov av särskilt stöd i klassen beror på vilket 
behov det rör sig om och vad för resurser som finns tillhands (Avramidis & 
Norwich  2002).  För  att  lyckas  med  inkludering  behöver  man  arbeta 
tillsammans med olika sorters specialutbildade yrkespersoner och en del av 
lärarna i Hwang och Evans (2011) studie var tveksamma till detta. De var även 
tveksamma till att ha andra vuxna personer, som till exempel elevassistent, i 
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klassen (Hwang & Evans, 2011). Andra lärare påpekade att just tillgången till 
extra  resurspersoner  är  förutsättningen  för  att  inkluderingen  skall  lyckas. 
Lärarna  i  Leatherman  ´s  undersökning  (2007)  till  exempel,  tyckte  att 
resursperson i klassrummet var en tillgång. Wilde och Avramidis studie (2011) 
från Norra  England,  där  lärare  från sju  olika  grundskolor  intervjuades  om 
deras förståelse av och attityder till inkludering, visar att lärarna även här är 
positiva  till  inkludering  men  tveksamma  till  om  det  går  att  genomföra. 
Avramidis  &  Norwich  (2002)  forskningsöversikt  visar  till  att  lärare  som 
arbetar inkluderande är mera positiva till att undervisa barn i behov av stöd 
än lärare som inte arbetar inkluderande. Denna forskningsöversikt visar också 
att  lärare  som  har  deltagit  i  inkluderande  försök  är  mera  positiva  till 
inkluderingstanken efter att ha arbetat inkluderande, än de var när de började 
försöket.
   Barn med beteendeproblem, sammansatta inlärningsproblem eller barn inom 
autismspektrumtillståndet skapade mest tvivel och stress hos lärarna (Hwang 
& Evans, 2011; Wilde & Avramidis, 2011).  Några lärare uttryckte följande i 
Wilde och Avramidis  undersökning:” Um…I think occasionally  it  can be a 
challenge, if there are severe difficulties, inclusion can be problematic (s. 88).” 
Lärarna använde sig av uttryck som: när det är möjligt eller dom som klarar av att  
komma (till klassen: min kommentar). Lärarna i denna undersökning använde 
benämningen  vi och  dom,  där  vi var det ordinarie klassrummet medan  dom 
stod för barn i särskolan eller så kallad lilla gruppen3. Lärarna pratade om hur 
vi försöker  få  dom med  att  leka  på  raster,  eller  besöka  det  ordinarie 
klassrummet. En lärare uttryckte att hon aldrig besökt  lilla gruppen  eller ens 
visste vad de gjorde där. Man oroade sig också over att barn från den så kallad 
lilla gruppen eller särskola inte så ofta blir kompisar med barn från det ordinarie 
klassrummet.   Wilde och Avramidis (2011) undersökning visade att  barnen 
från lilla gruppen ofta lekte med varandra eller, intressant nog, med barn med 
inlärningsproblem från den ordinarie klassen. Deras studie visade alltså att 
marginaliserade och svaga grupper av elever sökte sig till varandra. Berhanu 
(2010) pekar å sin sida på att barn som är helt inkluderade med den ordinarie 
klassen får ett större socialt nätverk än om de var i segregerade åtgärder, så 
som grundsärskola eller på andra sätt åtskilt från ordinarie klass.
   Warnock4 (Warnock & Norwich, 2010) däremot, har en helt motsatt syn. Hon 
menar att  man måste våga se att  inkluderingstanken inte är lyckad och att 
barn  i  behov  av  särskilt  stöd  kommer  att  bli  utsatta  och  mobbade  i  de 
ordinarie  skolorna. Hon  menar  att  små  skolor  anpassade  till  elevernas 
särskilda behov är en bättre inkludering än att elever med funktionshinder får 
uppleva att de blir socialt segregerade i ordinarie skolor. Men en sådan syn, 
hävdar  Wilde  och  Avramidis  (2011),  tar  inte  hänsyn  till  barnens  vidare 
utveckling till fullvärdiga medlemmar av samhället eller deras sociala behov, 
vare sig nu eller i framtiden.
   Viljan till att ha elever i behov av särskilt stöd i klassen var hos de allra flesta 

3 där det i texten refereras till the unit har jag använt uttrycket lilla gruppen.
4 Mary Warnock är filosof och en auktoritet inom utbildningsväsendet i Storbritannien.
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lärare i textmaterialet beroende av vilket behov det rörde sig om och framför 
allt vilken tillgång det fanns till resurser (Wilde & Avramidis, 2011). Barn med 
beteendeproblem och/eller neuropsykiatriska problem, men som annars inte 
hade  svårigheter  att  nå  målen,  var  svårare  för  dessa  lärare  att  inkludera  i 
klassen än barn med till exempel fysiska hinder men som i övrigt fungerade 
väl socialt och kunskapsmässigt (ibid.). Lärarna i textmaterialet såg det även 
som att tid lagt ned på elever i behov av särskilt stöd är tid taget från resten av 
klassen (Wilde & Avramidis 2011). Detta gällde de utagerande likaväl som de 
som  klassificeras  som  de  tysta.  Med  detta  menade  lärarna  att  elever  med 
beteendeproblem tog så mycket tid och krafter av läraren att resten av klassen 
blev lidande och speciellt de tysta som lärarna ansåg sig ha svårt att hinna med 
(ibid.).

Vad krävs för att lyckas?
Berhanu (2010) visar att det behövs en signifikant ändring av skolsystemet om 
inkludering skall lyckas, något som även så väl Ainscow och Miles (2008) som 
Hwang och  Evans  (2011)  tar  upp.  Dessa  forskare  har  kommit  fram till  att 
skolsystemet måste ändras om inkluderingen skall lyckas. Detta inbegriper att 
lärarna får adekvat stöd och resurser för att  kunna jobba med alla  elever i 
klassen. Om detta stöd finns visar forskningen att lärarna inte har något emot 
att  jobba på ett  inkluderande sätt  (Leatherman, 2007).  Orsaken till  negativa 
attityder var att man inte hade tillräckligt med resurser och att man därför inte 
såg  någon möjlighet  att  arbeta  inkluderande  i  det  nuvarande  skolsystemet 
(Nilholm & Alm 2010).
    Majoriteten av lärarna uttryckte önskan om ökad kunskap och fortbildning 
för att kunna möta behoven hos elever i behov av särskilt stöd och man tyckte 
att  det  behövdes  tillgång  till  specialutbildade  yrkespersoner  för  en  lyckad 
inkludering  (Nilholm  &  Alm  2010,  Wilde  &  Avramidis  2011,  Leatherman, 
2007). I Leathermans undersökning framkom det även att lärarna ansåg det 
viktigt med skolledningens och föräldrarnas stöd och att  mera resurser och 
mindre klasser är nödvändigt för att inkluderingen ska lyckas. Några lärare 
påpekade också att de ansåg betygen och de nationella proven vare ett hinder 
för inkludering. Med det menade de att betygen och de nationella proven inte 
tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar(Nilholm & Alm 2010). 
    Sammanfattningsvis pekar rådande forskning på att lärare är negativa till 
inkludering så som skolsystemet fungerar nu, men om resurser och kunskap 
finns tillhands kan många lärare tänka sig att jobba på ett inkluderande sätt. 

Syfte och Metod
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I detta avsnitt presenteras syftet med undersökningen samt vilken metod som 
är använt. Slutligen skildras även urvalskriterierna. 

Syfte
Syftet  med  undersökningen  är  att  beskriva  fem  lärares  attityder  till 
inkludering.

Metod 
Jag valde kvalitativa intervjuer för att ta reda på attityder till inkludering hos 
fem lärare  i  grundskolan.  Den kvalitativa  forskningsmetoden bygger enligt 
Ryen  (2004)  bland  annat  på  at  tolka  fenomen  utifrån  den  mening  som 
människor ger dem. Inom fenomenografin är det människors uppfattning som 
är forskningsobjektet, det vill säga att man skildrar informanternas olika sätt 
att uppfatta ett fenomen (Marton & Booth 1997/2000). Inom fenomenografin 
talar  man om första  ordningens  perspektiv  där  man  försöker  beskriva  hur 
någonting är och andra ordningens perspektiv där man försöker beskriva hur 
någonting uppfattas  (ibid.).  Denna undersökning försöker beskriva hur fem 
yrkesaktiva lärare ser på inkludering, alltså verkligheten ur andra ordningens 
perspektiv. 
   Av det inspelade materialet bearbetades enbart det som var av intresse för 
uppgiften. Samtalsområden som inte stod i direkt relation till forskningsfrågan 
togs  inte  med  vid  analysen.  I  den  naturalistiska  analysprocessen  är  det 
informanternas  syn  på  och  tolkning  av  verkligheten  som är  i  fokus  (Ryen 
2000).  Detta  betyder  att  de  deltagande  lärarnas  åsikter  inte  nödvändigtvis 
representerar  alla  lärares  åsikter  utan  det  är  just  de  deltagande  lärarnas 
tolkning av inkludering som är i fokus. 
   Det är viktigt att forskaren känner sitt material och utarbetar eller sorterar 
materialet  i  kategorier  (Ryen  2004  Ahrne  &  Svensson  2011).  Efter 
transkriberingen  bearbetade  jag  materialet  på  så  sätt  att  jag  läste  igenom 
transkriberingarna för att sortera lärarnas åsikter i kategorier.
   Vid  första  genomläsningen  såg  jag  att  jag  kunde  sortera  svaren  i  två 
kategorier:  inkludering är  ett  problem och  inkludering  är  inte  ett  problem.  Efter 
vidare bearbetning fann jag flera underkategorier i vilka det framgick tydligt 
för vem inkluderingen var ett problem, respektive inte var ett problem. Under 
kategorin problem utkristalliserade sig tre grupper inför vilket inkludering var 
ett problem. Den första kategorin är  lärarna, den andra kategorin är  de starka 
eleverna och  den  tredje  kategorin  är  de svaga eleverna.  Under  kategorin 
inkludering är inte ett problem, återfanns två grupper: de starka och de svaga
Nedan följer de kategorier som lyfts fram med förklaringar och valda citat.

Tillvägagångssätt
Vid intervjuer kan det vara fördelaktigt att använda sig av både diktafon och 
anteckningar. När man använder sig av diktafon får man med sig allt som sägs 
under intervjun, utan diktafon kan det vara svårt att komma ihåg allt som sägs 
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och  man  måste  eventuellt  rekonstruera  samtalet  från  minnet  efteråt  (Ryen 
2000).  Att  föra  stödanteckningar,  även  om  man  använder 
inspelningsutrustning, kan också vara praktiskt om tekniken skulle svikta eller 
informanten inte vill att man spelar in. Inte alla känner sig bekväm med att 
man använder inspelningsutrustning vilket man naturligtvis måste ta hänsyn 
till (ibid.). 
   Anteckningar under intervju skedde i form av stödord, utom i de två fall där 
informanterna  inte  var  bekväma  med  inspelningsutrustning  och  jag 
antecknade efter förmåga under intervjuns gång. En halvstrukturerad intervju 
användes där huvudfrågor var förberedda utan att i detalj styra intervjun och 
även stödord var förberedda (bilaga 1) för att samtalet inte skulle stanna av i 
förtid (Ryen 2000). 

Etiska normer
Alla informanterna, samt rektor, fick ett missiv (bilaga 2) där forskarens etiska 
normer enligt Vetenskapsrådets rekommendationer stod utskrivna, nämligen 
följande:  vad  syftet  var,  samtyckeskrav,  konfidentialitetskrav  och 
nyttjandekrav.   För  att  skydda  informanternas  identitet  benämns  de  i 
nummerordning som Lärare 1, 2, 3, 4, 5. Det inspelade materialet har endast 
används till  uppgiften och materialet raderades så fort transkriberingen var 
klar. 
    Inför varje intervjutillfälle informerade jag vad min uppgift gick ut på och 
vad ordet inkludering hade för innebörd. 

Urval
Lärare  verksamma  inom  det  obligatoriska  skolväsendet  var  målet  för 
intervjuerna och kontakt togs med en rad skolor, allt som allt sju olika skolor. 
Till sist etablerades kontakt med en högstadieskola, med ca 189 elever i åk 6-9. 
Skolan ligger någon mil utanför en stad i Mellansverige, upptagsområdet är 
orten och de omkringliggande byar. Intervjuerna utfördes på informanternas 
arbetsplats vilket kan ha varit en fördel eftersom informanterna kunde känna 
sig trygga. Tidsåtgången för informanterna blev mindre så att de slapp känna 
sig stressade och intervjutillfället kunde bli så avslappnat som möjligt.

Resultat
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Inkludering är ett problem för lärarna
Inkludering uppfattades av flera av lärarna som problem med att få tiden att 
räcka till. De såg på sin nuvarande arbetssituation och de resurser som i dag är 
tillgängliga och tyckte att inkludering skulle öka arbetsbördan. Vilka diagnoser 
eller behov som var svårast att tillmötesgå fanns det lite olika åsikter om, men 
elever med komplexa inlärningssvårigheter, alternativ beteendeproblem eller 
en kombination av dessa tycktes vålla lärarna mest stress.

Jag: Vad tycker du om detta, att alla barn ska undervisas i ordinarie klass?
Lärare  1: Förkastligt!  Många  gånger  så  är  det  ju…,  de  har  problem  med 
koncentrationen och… ju fler dom är ju mera splittrat blir man, tycker jag. Och 
även om det kommer in en speciallärare i klassen och sitter och undervisas barn 
med särskilda behov så blir det, ja… svårare. 

Jag: Finns  det  några  elever  som  är  svårare  att  inkludera  i  klassrummet  än 
andra?
Lärare  4: Det  skulle  va  dom  som  har  ett  kombinerat  problem;  både  svåra 
inlärningsproblem  och  sociala  problem.  Då  handlar  det  om  att  de  blir 
utagerande, de får med sig andra och springer ut och in och… rullar på golvet 
och kastar grejer och… Då är det ju två problem man måste försöka tillgodose

De intervjuade  lärarna  visade också en känsla  av att  inte  räcka  till  och att 
kunskap  saknades.  Att  ha  elever  med  stor  kunskapsspridning  ansågs  vara 
väldigt svårt att klara av. Lärarna  använde uttryck som starka och svaga elever, 
dom som klarar sig själva, dom som vill framåt. Stora grå massan och normala eller 
de som behöver mycket stöd, var andra beteckningar lärarna använde.

Jag: Men om flera barn i behov av särskild stöd kommer till klasserna, vad kan 
behoven bli då?
Lärare 5: För det första så vet jag inte om vi alla har kunskap till att ta emot dom 
här barnen. Även om man har gått en 5 poängskurs i sin utbildning eller gått på 
en föreläsning, så vet jag inte om jag tycker att det räcker. Eh… nu är det ju så 
här  att  ju  flera  elever  med  skilda  behov  det  finns  i  klassen,  ju  bredare 
kompetens behövs för att möta deras behov
Jag: Tycker du att du har för liten tid?
Lärare 5: Ja, jag planerar ju en lektion till ”den stora grå massan”, egentligen, 
om man är  krass,  så  är  det  det.  Jag  planerar  inte  speciellt  för  dom som är 
mycket,  mycket  duktiga,  eller  for  dom  som  behöver  längre  tid  på  sig,  jag 
planerar inte speciellt  för dom heller.  Utan då försöker jag banta delmål för 
deras uppgifter, i stället för att jag skulle vilja göra planeringar enkom för de 
olika kategorierna

Ovanstående stycke tolkar jag som att lärarna upplevde att inte räcka till och 
att  inte ha tillräckigt med kunskap för de olika behoven upplevdes som ett 
hinder eller problem för inkludering. 
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Inkluderingen är ett problem för de starka, eller vanliga eleverna
Här uttryckte lärarna att de elever som var snabba, duktiga eller självgående, 
fick lida brist på uppmärksamhet från lärarna ju flera elever med behov av 
särskilt stöd det fanns i klassen. Man uttryckte att det inte fanns tid att ge de 
snabba eller resursstarka elever det de behövde.

Jag: Vad är den största utmaningen då?
Lärare 1: Det svåraste är att hitta rätt sätt, att nå fram till dom. Att man får tid 
med dom. Jag är väldigt mån om de så ”kallade duktiga eleverna”, att även de 
ska få sitt, att de ska gå framåt.

Lärare 5: … en annan sak jag kan känna är att ju flera elever det finns med 
behov så blir de elever som är självgående eller som behöver stimulans för att 
de blir lätt uttråkade, de kanske får köra sitt eget race och så kommer kanske allt 
krut att läggas på dom här eleverna med behov. Det kan jag känna även i dag, 
att  man tappar dom här som har väldigt  lätt  för sig  och som skulle  behöva 
mera… liksom motstånd, dom får liksom inte använda hela sin kapacitet.
Jag: Du mena att de eleverna som har särskilda behov tar mera tid av läraren?
Lärare 5: Ja, alltså mera tid… Nu är det ju så fokuserad på att eleverna ska nå 
målen. Dom eleverna som når målen, dom som tillhör det övre skiktet om jag 
får uttrycka mig så. Dom får ju inte då den stimulans som dom behöver, då får 
de kanske bara kvantitativa uppgifter i stället, för att hålla sig sysselsatta, fast 
man  egentligen  skulle  vilja  ge  dom  uppgifter  så  att  de  fick  använda  den 
förmågan dom har.

Även här hängde det på att läraren inte tyckte de hann med eller att det fanns 
tillräckligt med resurser. 

Inkluderingen är ett problem för de svaga eller dom som inte hänger  
med
Under  denna  kategori  kom  de  elever  som  lärarna  ansåg  vara  svaga, 
särskoleelever,  dom med inlärningsproblem eller  dom som inte riktigt  hänger med. 
Man utryckte även här oro över att som lärare inte räcka till, men även att man 
inte hade kompetens att kunde ge eleverna det de behövde. Några gav också 
uttryck för att det var bättre för dom att få vara i en egen liten grupp i lugn och 
ro, en stökig klassrumsmiljö ansågs inte passa dom. Även brist på teknik eller 
teknik som verkligen fungerade angavs som ett skäl till att inkludering skulle 
innebära ett problem för dom.

Jag: Vilka svårigheter kan uppstå då, om barn med behov av stöd kommer till 
klasserna? 
Lärare 4: Alltså jag är rädd för… att i mitt ämne… eh… jag tror kanske att det är 
det svåraste ämnet att blanda alla, det är ju mycket fakta, det är mycket man går 
igenom.  Det  är  mycket  ord  och  begrepp  som  man  använder  under  dessa 
genomgångar. Då måste det ju va jättetråkigt, att sitta där och inte förstå… Dom 
elever som har så stora inlärningsproblem, och svårigheter… Dom eleverna tror 
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jag  det  är  bättre  att  de  får  sitta  i  lugn  och  ro  med  andra  på  samma 
kunskapsnivå. Jag tänker också att  om jag själv skulle sitta och aldrig hänga 
med, då skulle jag känna mig dum varje lektion, i stället kan man få sitta och få 
undervisning av en lärare då, med andra på ungefär samma nivå. Då har man 
ju en trygghet, den här nivån är jag på…

Lärare 1: … det är naivt att tro att det skulle fungera. Det skulle inte bli bra för 
dom,  elevern… Nej,  jag  tycker… en speciallärare  i  en liten  grupp i  ett  litet 
lämpligt rum, i en bra miljö. Man behöver inte inkludera till varje pris liksom.

Lärare  2: Men som lärare  kan  det  ju  va  tufft,  att  räcka  till  om någon elev 
behöver mycket stöd och så. Men finns det resurser är det ok. Man behöver ha 
tillgång till  hjälpmedel,  datorer. Framför allt  att  tekniken fungerar.  Det är ju 
också bra om man kan ha en resursperson i klassen. 

Inkludering är inte ett problem
Under  denna  kategori  fanns  inte  lika  många  punkter  men  två  kategorier 
återfanns: de starka och de svaga eleverna. En del av lärarna i studien gav också 
utryck  för  att  inkludering  var  bra  för  dom,  att  det  skulle  stärka  deras 
självkänsla att få vara med i klassrummet. 

Jag: Vad tycker du om att inkludera barn med särskilda behov i klassen?
Lärare 2: Bra!  Jag har positiva  erfarenheter av att  ha barn i  behov av stöd i 
klassen  och  jag  tycker  det  är  positivt.  Jag  tror  det  är  bra  för  de  elevernas 
självkänsla, det är bättre för dom att vara med i klassen. Även om dom behöver 
mycket stöd. 

Enligt Lärare 3 mening borde inte några elever exkluderas ur klassrummet.

Lärare 3: Jag tycker att ingen elev ska exkluderas, ingen strategisk exkludering 
alltså. Jag har hört lärare som har sagt: ”stoppa alla sopor i samma sophink”, 
men det är inte relevant att säga så, inga elever är sopor! Alla har värde. 

Denna lärare gav även uttryck för att inkludering gav ett positivt värde för alla 
elever i klassen: ” Då finns det en vinst i detta, det skapar en vi-känsla där alla 
kan utvecklas och lära av varandras olikheter. Det skapar social kunskap.” 

   

Resurser och ansvar
Efter  vidare  genomläsning  kunde  jag  sortera  informanternas  svar  i  två 
ytterligare kategorier:  resurser och  ansvar.  Med resurser menade så gott som 
alla lärarna det samma, och även att om dessa kriterier uppfylls skulle det rent 
av vara  positivt  och roligt  med inkludering.  Här följer en sammanställning 
över  det  som  lärarna  ansåg  vara  viktiga  resurser  för  att  inkludering  skall 
lyckas:
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• Mindre klasser
• Mera personal (elevassistenter eller resurspersoner.)
• Tillgång  till  specialutbildad  personal  (specialpedagoger,  kuratorer, 

psykologer.)
• Tekniska hjälpmedel (som man behärskar och som fungerar)
• Utbildning och/eller fortbildning
• Anpassad miljö (ombyggda eller tillrättalagda klassrum)

Jag: Du tänker att det skulle behövas mera tekniska hjälpmedel?
Lärare  4: Ja,  talsyntes  och  allt  vad  det  heter…Sen  kan  jag  tänka  mig 
kompetensutveckling,  då  skulle  jag  kunna…,  om jag  annars  hade  resurser  i 
klassen som tog hand om de andra, då kunde jag egna mig åt dom här eleverna 
i klassrummet. Men det går då inte att liksom va ensam i klassrummet… Och 
om man har  med detta med tekniken då skulle  man kanske behöva ändra i 
klassrummet, med skärmar och så, avdela klassrummet. 

Till detta gav lärarna uttryck för att de måste ha skolledningens stöd, och att 
kommunerna måste ta sitt  ansvar.  Med ansvar menade de att  kommunerna 
måste  se  behovet  av  att  tilldela  skolorna  mera  pengar  så  att  ovanstående 
punkter kan genomföras, men även att man från politiskt håll måste ändra sitt 
tänkande om inkludering ska kunna genomföras. Med stöd från skolledning 
menade  lärarna  i  undersökningen  organisering  och  effektivitet,  ett  ändrat 
tankesätt samt kontinuerlig och adekvat fortbildning.

Jag: Men tror du att fullständig inkludering skulle vara en möjlighet?
Lärare 5: Ja, det tror jag. Om man ser på resursskolan5, så har dom resursers och 
assistenter i massor. Och dom kan ju jobba med elever som har olika behov i ett 
klassrum. Jag vet inte hur många elever de har, men de har betydligt fler än 
förra året. Och dom får det att funka,  och där finns det personal. Så varför 
skulle  det  inte  funka  i  en  vanlig  klass?  Man  kanske  måste  bygga  om 
klassrummen så det går att använda efter behoven, och så måste det in mera 
personal,  eller  tillgång till  personal  när  det  behövs.  Jag  tror  absolut  att  det 
skulle fungera, i varje fall för mig. Jag skulle till och med tycka det var roligt, 
och man hade flera vuxna som man jobbar tätt intill, som man kan bolla idéer 
med och man har ett  tätare samarbete.  Det  skulle  jag uppskatta.  Och under 
resans gång så lär man sig, man kanske kunde prova teorier; det här fungerar 
och det här fungerar inte, och så får man tips av dom man jobbar med. Man ska 
ju utbyta idéer och erfarenhet av varandra med det är det samma här, det där 
med tid.

Om däremot skolan som system inte ändras eller man inte får resurser från 
politiskt håll tror lärarna att inkludering aldrig kommer att lyckas.

Jag: Vad skulle behövas, enligt din mening, för att klara av att ha alla barn i 

5 Skolan har en enhet som kallas resursskolan som inte är en särskola utan fungerar 
som så kallad liten grupp där elever från hela upptagsområdet kan bli placerade.
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samma klass?
Lärare 2: Man har ju som lärare så mycket annat man måste hinna med. All 
dokumentation till exempel. Att individanpassa till varje elev skulle ta mycket 
tid och krafter. Det är den tuffaste utmaningen, att hinna…Skolan… vad ska 
man  säga… Det  måste  organiseras  från  skolan.  Tydliga  och  gemensamma 
ramar, så att alla vet hur man ska göra. Skolan måste se över sina resurser hur 
de används, kanske kan man sätta in två lärare i en klass? Man måste avsätta 
schemalagd tid för fortbildning. Jag tänker… man måste hitta andra sätt, det 
tar tid, och man måste ju va redd om sin hälsa… Men om förutsättningarna 
finns är jag för inkludering men om resurserna inte finns, då är jag emot… I 
skolan nuvarande form kommer man inte att lyckas med inkluderingen, det 
måste ske stora förändringar. Det måste finnas ett annat tänk, mera resurser 
och förståelse från kommunens håll. Man vill, men man orkar inte. Man har 
sin gräns. Det måste finnas en balans i allting. 

Den samlade summan av lärarnas meningar i min undersökning är alltså att de 
är emot inkludering i skolans nuvarande system, men om de får tillräcklig och 
adekvat stöd från politiskt och administrativt håll ser man inget hinder för att 
alla barn kan undervisas i ett gemensamt klassrum.
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Diskussion
I följande kapitel ska jag diskutera vad undersökningen visade och vidare hur 
detta samstämmer eller skiljer sig från tidigare forskning.  Jag diskuterar de 
kategorier som lärarna angav som ett problemområde för inkludering: Lärarna, 
eleverna, (det vill säga de svaga eleverna, och de starka eleverna), samt tillgången 
till resurser. Jag tar också upp behovet av att kategorisera eleverna.

Kategorisering
Lärarna  som  deltog  i  min  undersökning  hade  alla  ett  sätt  att  kategorisera 
eleverna  på  för  att  precisera  vilka  elever  man talade  om:  resursskolebarnen, 
särskoleeleverna,  dom,  de vanliga,  den  stora  grå  massan,  de  normala,  de  
högpresterande eller  snabba,  med  mera.  Kategorisering  av  elever  har  alltid 
funnits  inom  skolans  värld  men  har  skiftat  beroende  på  vad  som  för 
närvarande har ansätts som normaliteten (Isaksson 2009). Isaksson skriver att 
kategoriseringen delvis är till för att kunna erbjuda eleven det stöd som den 
har rätt till enligt skollagen. För att kunna få den hjälp eleven behöver måste 
alltså skolan, det vill säga lärarna, kunna upptäcka och kategorisera eleven och 
referensgruppen är ofta den ordinarie klassen.  Nilholm & Alm (2010) skriver 
också i sin studie att lärarnas kategorisering av eleverna. Kategoriseringen är 
närmast  bara  retrorisk och inte  värderande utan används  för  att  poängtera 
vilka  elever  man  pratar  om.  Isaksson  (2009)  påpekar  att  behovet  av  att 
diagnostisera elever för att få resurser har ökat. Eftersom lärarna måste visa att 
elever  har  problem för  att  få  resurser  uppstår  behovet  av  att  kategorisera. 
Lärarna i textmaterialet använde sig av ungefär samma kategorier som lärarna 
i min undersökning, det vill säga uttryck som dom, de starka, de vanliga, dom som 
behöver stöd.. 

Lärarrelaterade problem
Resultatet kunde vid första genomgång tyda på att lärarna var ganska negativa 
till  inkluderingstanken.   De  undersökta  lärarna  uppfattade  det  som  att 
inkludering enbart gav lärarna en större arbetsbörda. Man oroades även över 
att tid som lades ned på de svaga eleverna var tid som togs från dom starka, eller 
de vanliga eleverna, vilket även lärarna i textmaterialet tyckte.
   Oron gällde också att de inte hade tillräcklig med kunskap eller utbildning 
för att  möta de olika behoven som kunde uppstå i  en klass.  De lärare som 
uttalade  sig  positivt  redan  från  början  sade  även  senare  att:  ”då  måste 
skolsystemet  ändras  totalt”.  Även Ainscow & Miles  (2008)  påpekar  att  om 
inkluderingstanken ska lyckas måste skolsystemet ändras i grunden. De lärare 
som i  min undersökning var  negativa  från början visade sig  mot  slutet  av 
samtalet vara även de positiva, eller mera positiva, till inkluderingstanken om 
man bara fick tillräckligt med resurser. Lärarna uttryckte att om de bara fick 



adekvat utbildning och det var lättare att få tillgång till assistent/resursperson 
såg de inget hinder för inkluderingen.  Lärarna kunde tänka sig att  ha,  och 
hade också,  barn med neuropsykiatriska diagnoser och inlärningsproblem i 
klassen, men var mera tveksamma till om de kunde ha särskolebarn i ordinarie 
klassen.  Men  även  här  hängde  det  på  tillgången  till  resurser  och  adekvat 
utbildning. Lärare 4 tyckte att det visst gick att ha alla elever i klassen om man 
bara fick samma resurser som de i  lilla gruppen.  Då borde det gå lika bra att 
undervisa barn med olika behov i den ordinarie klassen. 
    Hwang och Evans (2011) visar på samma tankar bland lärarna; tillgången till 
resurser styr lärarnas attityder gentemot inkludering. I deras studie visar sig 
även en del av lärarna vara tveksamma till att ha flera vuxna i klassrummet 
medan lärarna i  min undersökning enbart  var positiva och såg det  som en 
tillgång med extra resurspersoner i klassrummet. Andra studier (Leatherman 
2007; Nilholm & Alm 2010) visar samma resultat att tillgången till resurser och 
stöd påverkar lärarnas attityd till inkludering. Det var också intressant att se 
att  Lärare  4 tyckte att  om man kunde jobba inkluderande så:  ”lär man sig 
under resans gång”, vilket ju är kärnan i det sociokulturella synsättet, att vi lär 
oss av varandra. Däremot visade ingen av de intervjuade lärare någon oro över 
att  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  skulle  bli  utstötta  eller  mobbade,  vilket 
Warnock (Warnock & Norwich 2010) tyckte var orsak till att segregera barn i 
behov av särskilt stöd. Endast en av lärarna i min undersökning nämnde att en 
särskoleelev hon hade haft i sin klass, något som förövrigt hade fungerad helt 
utmärkt, blev lite utanför den sociala gemenskapen när eleverna gick i nionde 
klass. Det kom sig av att de övriga eleverna kom i puberteten, medan eleven i 
fråga var kvar på ett mera barnsligt utvecklingsstadie. Läraren förklarade att 
då fick eleven i fråga flytta till särskolan. 
   Att förespråka segregering för att man oroar sig för mobbing är enligt mig 
ingen  hållbar  tanke.  Enligt  skolans  värdegrund  skall  all  trakassering  och 
mobbning motverkas, och så måste vara fallet även inom detta område. Visst 
kan det finnas problem men de måste bearbetas på annan nivå än att  man 
utesluter den som avviker från gruppen. Ett sådant synsätt strider inte bara 
mot Värdegrunden men även mot skolans demokratiska principer. 

Elevrelaterade problem
Vidare visade lärarna oro över de elever som de kategoriserade som  starka  
elever och/eller  de normala,  de vanliga eller  som en lärare sade:  den stora  grå  
massan. Främst handlar oron om de resursstarka eleverna som på grund av sin 
förmåga att klara sig själv fick mindre tid och uppmärksamhet från läraren. 
Denna elevgrupp ansågs inte bli utmanade efter sin förmåga, utan i stället fick 
de kvantitativa uppgifter eller: ”måste köra sitt eget race”.  Orsaken till detta 
var att läraren ansåg att de måste lägga ned mera tid på de svaga eleverna för att 
de skulle nå målen, och att de starka eleverna blev lidande av detta eftersom de 
lätt nådde målen.  Några lärare uttryckte sig som att de var: ”… väldigt mån 
om de starka eleverna, att de skall få sitt”. Lärarna oroade sig för att med flera 
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elever i behov av särskild stöd i klassen skulle ”allt krut” läggas på dessa och 
de starka och/eller  de vanliga skulle lida av detta. Även här svängde attityden, 
om läraren fick  tillräckligt  med resurser  skulle  inkludering  inte  vara  något 
problem. Man kan sammanfatta detta med att lärarnas attityd till inkludering 
som ett problem för de starka skulle ändras, om de fick tillräckligt med resurser.
   Oron vidrörande de svaga eleverna var att lärarna inte kände sig trygga med 
att de kunde möta de behov som dessa elever hade. Oron gällde även att det 
var så svårt att få in resurspersoner i klassen eller fungerande teknik och andra 
hjälpmedel. Därför ansåg flera av lärarna att det var bäst för  dom att de fick 
vara kvar i liten grupp med en lugn miljö och flera vuxna tillgängligt. Implicit 
att  den  ordinarie  klassen  var  stökig  och  inte  någon  bra  inlärningsmiljö. 
Tidsbrist  var  något  lärarna  påpekade  även  här.  De  tyckte  de  inte  hade 
tillräckligt med tid för en individuell planering och ej heller riktigt hann med 
dessa barn i klassen. Följaktligen blev slutsatsen även i denna kategori att med 
tillräckliga resurser i form av extra vuxenstöd i klassen, teknik och kunskap 
skulle det inte vara något problem med inkludering, snarare tvärtom.

Tillgång till resurser
Leatherman  (2007)  påpekar  att  lärarna  i  hennes  undersökning  underströk 
vikten av rätt  stöd,  både från skolledarhåll,  politiskt  håll,  och från förälder 
samt  rätt  hjälpmedel  och  anpassade  klassrum  för  att  lyckas.   Leatherman 
skriver att lärarnas attityder gentemot barn med funktionshinder är av största 
vikt för att inkluderingen skall lyckas. Lärarna i Leathermans studie hade alla 
en positiv attityd mot denna elevgrupp men rädslan för att inte räcka till och 
bristen  på  resurser  gjorde  att  de  hade  en  negativ  attityd  till  själva 
inkluderingsidén. Detta var tankar som även gick igen hos de fem lärare jag 
intervjuade. Lärarna upplevde en maktlöshet eftersom fler och fler uppgifter 
lades på de utan att de för den skull fick flera resurser i form av tid och pengar, 
eller ens blev lyssnade på. Jag uppfattade det som att detta var den största 
orsaken till de negativa attityder som fanns, inte att man inte ville eller kände 
ansvar  för  dom.  Man hade  helt  enkelt  inte  hade  kunskap eller  resurser  att 
kunna bemöta elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie klassen. Flera av 
lärarna  i  denna undersökning  utryckte  att  man tyckte  ”allting”  hade  blivit 
sämre i och med kommunaliseringen. Det vill säga att de tyckte det var mycket 
svårare att få gehör för det man ansåg sig behöva i sin verksamhet och även att 
få  tillgång till  extra  resurser.  Detta  tyder  på  att  om  inkluderingsidén  skall 
förverkligas  måste ansvar tas  på kommunal  nivå.  Hwang och Evans (2011) 
skriver att det finns en diskrepans mellan idé och verklighet. Om idé skall bli 
verklighet  måste  det  ske  en attitydförändring  både på politikernivå och på 
skolledarnivå. 
Lärarnas  tankar  runt  inkludering  kan  väl  sammanfattas  med vad Lärare  2 
tyckte om inkludering.

Man vill, men man orkar inte. Man har sin gräns. Det måste finnas en balans 
i allting.
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Avslutande reflektioner
Det  jag  kom  fram  till  i  min  undersökning  är  att  lärare  är  negativa  till 
inkludering  som  skolan  ser  ut  i  sin  nuvarande  form,  men  om  man  får 
nödvändiga resurser skulle det inte alls vara en omöjlighet.  Då tyckte några i 
stället att inkludering skulle vara ”roligt och givande”. Flera lärare både i den 
tidigare forskningen och i min egen undersökning pekar på att problemet sitter 
på annat håll, nämligen på skolledningsnivå och framför allt: kommunal nivå. 
Flera av lärarna i  min undersökning utryckte att  man tyckte ”allting” hade 
blivit sämre i och med kommunaliseringen. Det vill säga att de tyckte det var 
mycket svårare att få gehör för det man ansåg sig behöva i sin verksamhet och 
även att få tillgång till extra resurser. Sammanfattningsvis kan man säga att om 
inkluderingstanken skall övergå från fras till  verklighet måste ansvar tas på 
skolledarnivå och på kommunal  nivå.  Lärarna  såg ingen möjlighet  med de 
resurser de hade till sitt förfogande i dag att kunna arbeta inkluderande.

 

Egen kritik
Hade jag fått tillgång till flera informanter kunde jag kanske ha fått ett bredare 
svar  på  mina  frågor,  men  å  andra  sidan  samstämmer  resultaten  från  min 
undersökning  med  det  lärare  tyckte  från  undersökningar  i  olika  delar  av 
världen. Ett annat problem som Avramidis och Norwich (2002) också pekar på, 
är  att  lärarna  vet  vad som är  politiskt  korrekt  att  svara  vid  intervjuer  och 
enkätsvar och att observationer över tid är ett bättre sätta att få djupare insikt i 
hur lärarna verkligen ställer sig till inkludering. Detta var ej möjligt under den 
tidsram som denna uppsats skrevs.

Förslag till vidare forskning
Min studie inriktar sig på lärares attityder till inkludering, men som Nilholm 
och Alm (2010)  påpekar behövs det  även forskning om vad eleverna själva 
tycker. Det är ju meningen att det är de som ska gynnas av inkluderingen. Som 
nämnt  i  stycket  innan skulle  observationer  av klassrum vara  en viktig  och 
relevant  forskning  för  att  få  fram  lärarnas  attityder,  hur  de  gör  i  sin 
yrkesvardag och även hur eleverna uppfattar inkludering. 
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Metod

Jag valde kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad frågeställning 
enlig Ryen (2004). Syftet med detta val var att fånga intervjupersonernas 
perspektiv.  Jag  hade  en  förhandsstruktur  med  några  förberedda 
följdfrågor,  men  som  fortfarande  var  öppna  som  et  vanligt  samtal 
(ibid.).  Innan intervjun hade varje informant fått mitt missiv och tid att 
läsa det. Följande var min planering för varje samtal enligt Ryens (2004) 
anvisningar:

• Presentera mig och syftet med min forskning.
• Inleda med ett vardagligt samtal för att få en avslappnad och god 

stämning.
• Förklara vad inkludering betyder och vad intervjun gick ut på.
• Ställa den öppna frågan
• Ställa bra följdfrågor
• Avsluta intervjun naturligt och avslappnad.

Följande  samtalsfråga  som  jag  inledde  frågestunden  med  var 
ungefärligt: Vad tycker du om inkludering?
Utifrån informanternas svar hade jag förberett följdfrågor som: Kan du 
säga lite mera om det? Kan du utveckla lite mera hur du tänker här? Så 
du tänker at…? 
Ryen(2004) skriver om intervjuteknik att det är mycket att tänka på för 
intervjuaren  och  därför  är  det  bra  att  använda  sig  av  förberedda 
stödfrågor  för  att  inte  intervjun  skall  avstanna.   Bra  frågeord  att 
använda är hur, var, vad, vilken, vill du? Detta är frågeord för öppna 
frågor eller  berättarfrågor.  Vidare skriver  Ryen att  man kan använda 
vad för att få fram fakta, hur för att få fram känslor och att man hälst inte 
ska använda varför. Vill du är det starkaste frågeordet. 
   Som  intervjuare  är  det  viktigt  att  vara  lyhörd,  kunna  vänta  in 
informantens svar och ställa en fråga i taget. Frågorna skall vara korta 
och enkla (ibid.).
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Missiv

Hej!

Mitt  namn  är  Laila  Hansen  och  jag  är  student  på  lärarlinjen  vid 
Mittunversitetet  i  Härnösand.  Jag  skriver  just  nu  mitt  examensarbete  som 
handlar  om inkludering och lärares  synsätt  på detta  i  sin yrkesvardag.  Jag 
undrar härmed om jag skulle kunna få komma och intervjua några lärare vid 
er skola i detta syfte. 
  Jag  följer  de  forskningsetiska  reglerna  (finns  i  detalj  på 
(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf)  och  min  undersökning  beskrivs  nedan 
enligt dem: 
Information om syftet med undersökningen: Mitt syfte är att ta reda på hur 
lärare hanterar inkludering i sin vardag.
Samtycke: Deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan.
Konfidentialitet:  I  den  färdiga  uppsatsen  kommer  inga  namn  eller  andra 
personliga  detaljer  att  finnas  med.  Läsaren  ska  inte  kunna  identifiera 
personerna  som  bidragit  med  sina  svar.  Jag  kommer  att  förvara 
intervjumaterialet så att inga obehöriga kan ta del av detta. 
Nyttjande:  Mitt  inspelade intervjumaterial  kommer endast  att  användas till 
min  uppsats  vid  Mittuniversitetet.  Det  inspelade  materialet  kommer  att 
raderas  när  min  uppsats  är  färdig.  Den  färdiga  uppsatsen  kommer  att 
publiceras i databasen DIVA under våren 2012.

Med vänliga hälsningar 
Laila Hansen
Bellmansgt. 52
75426 Uppsala
Tfn 0735 822092
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