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ABSTRAKT 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka förutsättningar som 
finns för en inkluderande skolverksamhet. Denna litteraturstudie är baserad på åtta 
studier av olika karaktär men majoriteten av dessa är av empirisk samt kvantitativ art. 
Sökningar av relevant litteratur har i huvudsak skett i databasen ERIC. Det studien 
fokuserar på är lärarens och skolverksamhetens roll i inkluderingen. Även den 
inkluderade elevens sociala interaktion med den övriga klassen belyses i denna studie. 
Studien tar upp de aktuella förutsättningarna inom skolväsendet och lägger fokus på 
vilka förutsättningar som finns för lärare och skola att bedriva en inkluderande 
verksamhet. Även attityder, bland framförallt lärare, till inkluderad undervisning belyses 
i denna litteraturstudie Studien lägger samtidigt stor vikt vid att undersöka den 
inkluderade verksamhetens roll för den inkluderade elevens sociala utveckling samt 
anpassning.  
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1 INTRODUKTION 
När en av oss under läsåret 2004-2005 arbetade som elevassistent på en träningsskola 
väcktes ett intresse för dessa elever och deras förutsättningar. Framförallt noterades 
bristen på samarbete mellan träningsskolan och den grundskoleverksamhet som 
fanns i lokalerna intill och tillhörde samma verksamhet. Då inga riktlinjer fanns för 
hur de båda verksamheterna skulle vävas samman var det svårt att tackla situationer 
där eleverna från de båda verksamheterna interagerade med varandra i exempelvis 
matsalen eller på skolgården.  

Det känns som att såväl grundskolans elever som grundsär och träningsskolans 
elever har mycket att vinna på en inkluderad verksamhet, såväl kunskapsmässigt som 
socialt. Enligt Salamancadeklarationen ska skolan sträva efter en inkluderad 
verksamhet men hur ställer sig skolpersonal och framförallt  lärare till inkludering? 

Är det genomförbart och i så fall hur? Fungerar det bättre på vissa ställen än andra 
och vad beror det i så fall på? Detta är frågor vi vill ha svar på och genom mer 
precisa frågeställningar ämnar vi besvara dem i denna litteraturstudie.  

 

Vi har inför denna litteraturstudie valt att inta ett specialpedagogiskt perspektiv men 
inser samtidigt att det kommer att bli svårt strikt hålla oss till detta då vårt valda 
område tenderar att dra åt även det sociokulturella hållet. 
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2 BAKGRUND 
 

Sedan den obligatoriska skolformen infördes har behandlingen och bemötandet av 
elever med särskilda behov varit under ständig utveckling och kunskap gällande 
detta är relevant för att som lärare skapa en förståelse för dessa elever och dess 
situation inom skolväsendet. Gällande inkludering med grundskolans elever har 
situationen sett olika ut under olika epoker beroende på vilka forskningsrön som varit 
aktuella.   

 

2.1 Särskoleverksamhet 
 

För att en elev ska vara aktuell för placering i grundsär eller träningsskolan krävs det 
att eleven inte bedöms kapabel att uppnå grundskolans kunskapsmål beroende på 
någon av följande grunder; utvecklingsstörning, autism (eller liknande tillstånd) 
alternativt en hjärnskada som vållat betydande och bestående funktionsnedsättning 
(Skolverket 2009). Poängteras bör dock att ett barn som bedöms ha rätt till placering 
i särskolan inte tvunget behöver placeras där, om vårdnadshavaren så önskar har 
eleven rätt till placering i grundskolan och att få undervisning efter dess kursplaner 
med hjälp av det stöd som anses rimligt (Skolverket 2009).  

 

Inom särskolan finns två olika förgreningar, grundsärskolan och träningsskolan. 

Grundsärskolans utbildning syftar till att i så hög grad som möjligt efterlikna 
grundskolans mål men tanken är att eleverna ska ha möjlighet att tillhandahålla sig 
de förmedlade kunskaperna i ett tempo som är anpassat efter elevens förmåga och 
förutsättningar (Skolverket 2009).  

En elev som inte bedöms ha förmåga att uppnå grundsärskolans mål erbjuds en plats 
i träningsskolan där undervisningen fokuserar på praktiska moment med syfte att ge 
eleverna möjlighet att i framtiden acklimatisera sig i samhället i så hög grad som 
möjligt. De ämnen eleven får träning i på träningsskolan är; estetisk verksamhet, 
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket 
2009).  

 

2.2 Salamancadeklarationen 
 

I och med Salamancadeklarationen 1994 beslutades att alla länder skulle uppmuntras 
att sträva efter en inkluderande skolverksamhet som lämpade sig för alla elever 
oavsett förutsättningar och eventuella inlärningssvårigheter. De elever som har i 
behov av särskilt stöd skall enligt Salamancadeklarationen tillhandahållas detta i en 
inkluderad verksamhet (Unesco 1994, s.12). 
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2.3 Inkludering/integrering 
 

Inkludering är inte enbart ett begrepp som rör den enskilde eleven med 
funktionsnedsättning eller specialpedagogik utan inkludering är något som berör hela 
skolan (Svenska Unescorådet 2008). Svenska UNESCO-rådet skriver att 
grundtanken med inkludering är att inte söka anledningen till problematiken hos 
elever i svårigheter hos eleverna själva utan i elevens möte med undervisningens 
innehåll och miljön för lärande. Dock utesluter inte detta specialpedagogiska 
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådet 2008).   

Inkludering ses på som en process vilken syftar till att ”öka tillgängligheten till 
lärande, kultur och samhälle samt minska exkluderingen i utbildningen” (Svenska 
Unescorådet 2008, s.20). Detta innebär att skolan ska utgå från en vision om att 
infoga alla barn i det ordinarie skolsystemet och genom detta tillgodose alla barns 
rätt till utbildning (Svenska Unescorådet 2008).  

 

Inkludering i den form som vi har idag grundar sig i specialpedagogiken och genom 
åren har olika strategier använts för undervisning av elever med 
funktionsnedsättningar. I vissa fall har specialundervisning setts som komplement till 
den vanliga undervisningen och i andra har specialundervisningen skett i exkluderad 
verksamhet (Svenska Unescorådet 2008). I och med Salamancadeklarationen 1994 
fastslogs att begreppet inkludering officiellt skulle ersätta det tidigare använda 
integrering (UNESCO 1994). Syftet med den nämnda förändringen var att man ville 
komma ifrån problematiken med att skolans organisation, läroplanen samt 
undervisnings- och inlärningsstrategierna tidigare inte anpassades för att tillgodose 
samtliga elevers behov (Svenska Unescorådet 2008).  

 

2.4 Inkludering av grundsär/träningsskolans elever i 
grundskolan 

 

Vad gäller integrering av grundsär och träningsskolans elever i 
grundskoleverksamheten hänvisar Karlsudd (1999) till Söder som graderar 
integreringen i fyra olika nivåer. Den första typen av integrering menar Söder är den 
fysiska integreringen som innebär att ett närmande mellan grundsär och 
träningsskolans elever och grundskolans elever exempelvis genom närliggande 
lokaler etc. Den andra typen som omnämns är den funktionella integreringen vilken 
innebär att särskolan och grundskolans elever använder sig av samma material eller 
resurser. Den tredje typen är vad som kallas social integrering och innebär att 
särskolans elever integreras med eleverna i grundskolan och det sociala avståndet 
krymper. Den fjärde typen, samhällelig integrering, kommer vi inte att behandla i vår 
studie då den i första hand gäller vuxna personer med en utvecklingsstörning och 
syftar till dessa individer ska ha samma rättigheter och möjligheter som icke 
utvecklingsstörda samhällsmedborgare (Söder 1981 se Karlsudd 1999). 
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2.5 Downs syndrom 
 

Downs syndrom är utvecklingsstörning vilken beror på ett avvikande antal 
kromosomer, vanligtvis att individen föds med tre upplagor av kromosom 21 istället 
för det normala, 2 (http://www.ne.se/lang/downs-syndrom, Nationalencyklopedin, 
hämtad 2011-01-11.). 

Cirka ett av 800-900 barn förds med Downs syndrom, syndromet är uppkallat efter 
den brittiske forskaren John Langdon Down. Personer med Downs syndrom utgör 
10% av det totala antalet personer med psykisk utvecklingsstörning. Tidigare 
kallades Downs syndrom mongolism vilket syftade på ögonens utseende hos 
personer med Downs syndrom, denna benämning är sedan länge ur bruk 
(http://www.ne.se/lang/downs-syndrom, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-01-
11.).  
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3 SYFTE 
 

Specialpedagogik innebär att man vidtar åtgärder utöver det vanliga för att anpassa 
undervisningen till elever i behov av särskilt stöd. Behov av särskilt stöd kan vara 
allt ifrån fysiska nedsättningar som t.ex. hörselskador och synnedsättningar till 
utvecklingsstörningar  
(Nilholm 2007). Med utgångspunkt i ett specialpedagogisks perspektiv har vi 
undersökt förutsättningar som finns för en inkluderad skolverksamhet. Vi har satt oss 
in i hur den inkluderade elevens sociala samspel med övriga elever i klassen fungerar 
samt vilka förutsättningar och attityder som finns inom grundskolan.   

 

Frågeställningar 
I vår litteraturstudie har vi valt att utgå från följande frågeställningar: 

 

• Vilka förutsättningar och attityder finns bland lärare och övrig 
skolverksamhet gentemot inkludering inom grundskolan? 

• Hur  fungerar det sociala samspelet mellan de inkluderade eleverna och de 
övriga eleverna i klassen? 
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4 METOD 
 

I denna del av studien går vi igenom olika val vi har gjort inför vår litteraturstudie. 
Här kommer även vårt val av sökord och sökmotorer att nämnas. 

 

4.1 Val av metod 
 

När vi började vår litteraturstudie bestämde vi oss för att göra en systematisk 
litteraturstudie. Wengström och Forsberg tar i sin bok Att göra en systematisk 
litteraturstudie upp ett antal kriterier som ska ingå när man ska göra en sådan studie. 
Författarna tar upp olika definitioner av en systematisk litteraturstudie(Forsberg m.fl. 
2008 s.31-32) Vi har i vår litteraturstudie valt att inte endast använda oss av en av 
dessa beskrivningar på en litteraturstudie utan valt att använda olika delar av dessa 
beskrivningar. Den beskrivning vi har använt oss mest av och försökt att följa är den 
som Hearn m.fl (1999 se Forsberg m.fl. 2008) beskriver. Hearn m.fl.(1999) menar att 
en systematisk litteraturstudie ska innehålla en klar frågeställning, strategier för att 
finna de studier man behöver till sin studie, olika kriterier för att kunna avgöra vilka 
studier som ska användas, varje studies metodval och resultat, de icke-valda 
studiernas och en förklaring till varför dessa inte fick en plats i studien, en analys av 
studierna, om det är möjligt en metaanalys och en redovisning av hela 
litteraturstudien (Forsberg m.fl. 2008 s.31-32)  
 

 

4.2 Sökprocess 
 

När vi först började med vår litteraturstudie bestämde vi oss för att göra generella 
sökningar för att kunna ta reda på vilken sorts litteratur som fanns på området. Vi 
hade sedan innan förstått att det borde finnas en mängd olika vetenskapliga artiklar 
på det utvalda området. Vi hade trots det en osäkerhet om hur vi skulle gå tillväga i 
vårt sökande. Vart vi skulle kunna söka och hur vi skulle kunna hitta det vi sökte 
efter var frågor som vi ställde oss. Stúkat(2005) menar att här är biblioteket och 
bibliotekarierna en viktig resurs. Vi valde därför att kontakta Linneuniversitetets 
bibliotek och boka tid med en bibliotekarie för att få den hjälp vi skulle kunna 
behöva. Efter att ha fått denna sök hjälp började vi vårt sökande med att leta efter 
böcker som kunde finnas i bibliotekets sök katalog. I våra första sökningar fann vi ett 
visst antal böcker som vi kunde tänka oss använda men efter att ha granskat dem 
insåg vi att många böcker inte alltid innehöll exakt det vi sökte efter. Vi fann dock ett 
antal böcker som vi ansåg vara relevant för vår studie.  
Förutom bibliotekets katalog använde vi oss också av databasen http://libris.kb.se/ 
där vi fann fler böcker och avhandlingar som vi tyckte passade vår litteraturstudie 
bättre än det vi hittat i universitetets biblioteks katalog. Vi försökte även använda oss 
av databasen ELIN som är en databas där ett stort utbud av vetenskapliga artiklar 
finns. Trots det var det utbud som presenterades inte tillräckligt för vår studie. Detta 
ledde till att vi fortsatte vårt sökande i databasen ERIC. ERIC är en internationell 
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databas med ett stort utbud av vetenskapliga artiklar från hela världen finns samlat. 
Vårt sökande efter litteratur i ERIC-databasen ledde till att vi vidga vårt sökande så 
att även internationella studier skulle få plats. Detta var orsaken till att vi inte kunde 
begränsa vår litteraturstudie till endast svenska skolor utan vi fick vidga vårt sökande 
så att även internationella studier skulle få plats.  
De sökord som vi har använt oss av för att finna litteratur till vår studie har varit: 
Inkluderande undervising, inclusive education, integration, inclusive education and 
teachers och inclusive education and children  
 

 

4.3 Val av litteratur 
 

Här presenterar vi den litteratur vi valt att använda i vår studie. En närmare 
beskrivning av varje författare studie presenteras i resultatet.  

 

Ulla Alexandersson -Stödjande rum, en rapport om elever i en inkluderande 
verksamhet(2009) 

Norma S. Blecker & Norma J. Boakes- Creating a learning environment for all 
children: are teachers able and willing?(2010) 
 
Yelkin Diker Coskun, Ulku Tosun & Esra Macaroglu- Classroom 
teachers styles of using and development materials of inclusive education (2009) 
 
Anne-Stine Dolva- Children with down syndrome in mainstream schools-
conditions influencing participation (2009) 

Peter Karlsudd- Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg (1999) 
 
Tim Loreman- Seven Pillars of support for inclusive education (2007)  
 
Magnus Tideman, Jerry Rosenqvist, Birgitta Lansheim, Lisbeth Ranagården, 
Katharina Jacobsson- Den stora utmaningen: Om att se olikhet som resurs i skolan 
(2004) 
 
Christian Wendelborg & Jan Tössebro- Marginalisation processes in inclusive 
education in Norway: A longitudinal study of classroom participation (2010) 
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5 RESULTAT 
 

Nedan kommer vi redovisa resultatdelarna i de studier vi valt att använda oss av i vår 
litteraturstudie. 

 

5.1 Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg 
 

Peter Karlsudd(1999) har via en förstudie uppföljd av enkätundersökningar och 
intervjuer i sin avhandling Särskolebarn i integrerad skolbarnomsorg undersökt i 
huvudsak hur skolbarnomsorgen uppfyller de mål som finns och försökt identifiera 
samt analysera hur olika förutsättningar bidrar till att målen efterföljs (Karlsudd 
1999). Karlsudd(1999) har delat upp sin undersökning i elva olika områden.   

 

I område 2, Särskolebarnet, är Karlsudds(1999) syfte att undersöka den integrerade 
särskoleelevens individuella förhållanden. I den här undersökningen ingick 81 elever 
varav samtliga var mellan sju och tretton år gamla och 37 elever gick i träningsskola 
och 44 i grundsärskola. Dessa siffror stämmer enligt Karlsudd(1999) relativt väl in 
på den fördelning som gäller för särskoleelever i Sverige. Enkäten visar enligt 
Karlsudd(1999) att bilden av de integrerade eleverna är splittrad och personalen som 
svarat på enkäten uppger att eleverna har väldigt skiftande behov (Karlsudd 1999). 
Elevernas behov varierar väldigt, vissa klarar sociala situationer och interaktioner 
med andra elever bra, medan andra behöver stöd i dessa situationer samtidigt som 
vissa har svårt med rutinsituationer och behöver stöd i dessa samtidigt som andra 
klarar hanterar dessa utmärkt på egen hand (Karlsudd 1999). Av de undersökningar 
som Karlsudd (1999) gjort framkommer att de integrerade elever inte kan ses som en 
homogen grupp eftersom behoven varierar. I intervjuer med personal framkommer 
att många av eleverna uppfattas som trotsiga och väldigt envisa och uppges ha en 
vilja att utmana gränssättningar. Flera av eleverna beskrivs även ha snabba 
humörväxlingar som kan vara svåra för personalen att hantera, då framförallt vid 
ilska. Personalen beskriver även att många av barnen uppskattar en strukturerad 
verksamhet (Karlsudd 1999).  

 

Eftersom rutiner och kontinuitet är viktigt för dessa elever är de ovanligt att man 
byter fritidshem. På grund av att sär- och träningsskolorna ofta är centraliserade till 
ett mindre antal skolor i kommunen blir det ofta långa resor för de elever som går på 
en fritidshemsverksamhet nära hemmet (Karlsudd 1999). Detta gör att det är svårt att 
leva upp till socialstyrelsens riktlinjer om att eleven bör erbjudas fritidshemsplats 
tillsammans med elever från samma klass, detta för att underlätta samarbetet med 
skolan (Karlsudd 1999).  

 

Som tidigare nämnt skriver Karlsudd (1999) att det inte går att finna några tydliga 
indikationer som gäller överlag för situationer där dessa elever behöver särkilt stöd 
(Karlsudd 1999).  
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Karlsudd (1999) menar att extra stöd i rutinsituationer är relevant eftersom 
konsekvenserna av uteblivet sådant blir väldigt konkreta. Även stöd i relationer med 
kamrater är oumbärligt, dock blir inte effekterna av uteblivet stöd lika påtagliga och 
direkta (Karlsudd 1999). Karlsudd (1999)  menar att av de mål som finns uppsatta 
uppfyller elever som är inskrivna i träningsskola dessa i högre gradjämfört med de 
elever som är inskrivna i grundsärskola (Karlsudd 1999). En förklaring till detta tror 
Karlsudd (1999) är att de elever som är inskrivna i träningsskolan ofta har en särskilt 
anställd från just träningsskolan som är ansvarig för eleven och alltid finns till hands 
(Karlsudd 1999).   

 

I område nio undersöker Karlsudd (1999) bland annat hur personalen ser på 
möjligheten att utveckla de integrerade eleverna inom framförallt fyra områden; 
motoriskt, socialt, intellektuellt och emotionellt (Karlsudd 1999). Av svaren 
framkommer att en majoritet av personalen anser att den sociala utvecklingen är det 
av dessa fyra områden som det finns bästa möjligheter att utveckla (Karlsudd 1999), 
sedan följer motorisk utveckling, den emotionella utvecklingen och slutligen den 
intellektuella utvecklingen i inbördes ordning (Karlsudd 1999).  Av kommentarerna 
som lämnats av personalen framkommer att det kan finnas vissa svårigheter som gör 
att personalen känner en viss oro, exempelvis har deltagare i undersökningen svarat 
att barngruppen är för stor och att det leder till tidsbrist, en annan svarande menar att 
det uppstår svårigheter då barnet själv väljer att dra sig undan vilket leder till att den 
sociala utvecklingen blir lidande (Karlsudd 1999).  

 

Vad det gäller den sociala kontakten med övriga elever skriver Karlsudd (1999) att 
28% av de svarande i enkäten menar att de integrerade elevernas kontakt med de 
övriga eleverna är dålig alternativt mycket dålig samtidigt indikerar enkäten att 35% 
av de integrerade eleverna har en god kontakt med övriga elever (Karlsudd 1999). 
Exempel som uppges på skäl till att den sociala kontakten fungerar bra är exempelvis 
att eleven har en vårdare eller att verksamheten är upplagd på ett sådant sätt att den 
integrerade eleven gynnas (Karlsudd 1999). Samtidigt som Karlsudd (1999) tar upp 
exempel på varför det fungerar bra i några fall, ger han även exempel på varför det 
fungerar sämre i andra. Bland annat har svarande på enkäten uppgivit att den sociala 
kontakten med övriga elevgruppen blir lidande av att den integrerade eleven har kort 
tid med de övriga eleverna samt att vissa av de integrerade eleverna känner en 
osäkerhet inför äldre barn och stora barngrupper (Karlsudd 1999). 

 

Av enkäten framkommer att de svarande menar att 69 % av de integrerade eleverna 
saknar en bästa kompis som de umgås regelbundet med. Detta motiverades bland 
annat med att den integrerade eleven ansåg sig ha en bästa kompis men att kompisen 
uppfattar relationen som jobbig, en annan svarande påpekade att eleven ofta sökte sig 
till nya grupper men att eleven snart hamnade utanför igen efter att denna tagit sig in 
i gruppen (Karlsudd 1999). Samtidigt framkommer det av enkäten att 25% av de 
integrerade eleverna hade en bästa kompis eller flera. Exempel på detta var bl.a. att 
en pojke var särskilt uppskattad hos en grupp flickor som ofta efterfrågade och tydde 
sig till eleven. En annan integrerad elev hade fördel av att hon bodde granne med och 
lekte med flera av de andra barnen på fritiden(Karlsudd 1999). I intervjuer som 
Karlsudd (1999) genomfört med personal framkommer det att personalen anser att få 
av de integrerade eleverna skapat en kamratkontakt i nivå med den som flera av de 
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övriga eleverna har. Exempelvis nämner ingen svarande att en integrerad elev tagit 
med alternativt följt med en kompis hem för att leka. Samtidigt som det framkommer 
att de integrerade eleverna inte knutit an till de övriga eleverna på samma sätt som 
dessa gjort med varandra menar dock de intervjuade att de övriga eleverna accepterar 
särskoleeleverna och att mobbning mot dessa inte förekommer (Karlsudd 1999).  
Trots att mobbning inte förekommer framkommer det av intervjuerna med 
personalen att många uppfattar de integrerade eleverna som lite utanför och att de 
ofta hamnar i utkanten av aktiviteter (Karlsudd 1999), en flicka beskrivs som att hon 
är med och tittar på och gärna intar rollen som åskådare.   

 

Ur ett annat intervjusvar går att utläsa att de övriga barnen ibland kan bli irriterade 
och  har svårt att acceptera den integrerade elevens brist på förståelse då denne är 
stor och lång och alltså förutsätts förstå mer, framförallt av de yngre barnen som har 
svårt att förstå och inte har så stor acceptans (Karlsudd 1999).  

 

Någon bedömning av de övriga elevernas relationer till kompisar har inte gjorts i 
enkäten men att döma av de svar som getts menar Karlsudd (1999) att personalen  
ändå använt dessa som en referens vid bedömningen (Karlsudd 1999). 

 

5.2 Children with Downs syndrome in mainstream schools 
 

Anne-Stine Dolva (2009) skriver i sin avhandling Children with Down syndrome in 
mainstream schools – conditions influencing participation om förhållanden som rör 
barn med Downs syndrom som inkluderas i grundskolan. Avhandlingen är uppdelat i 
fyra studier där Dolva (2009) i studie ett, vilken är en tvärsnittsstudie, följer en grupp 
med femåriga barn med Downs syndrom i Norge med avsikt att kartlägga barnens 
förmåga i alldagliga aktiviteter ur ett föräldraperspektiv. Studie två är även den en 
tvärsnittstudie men syftar till att följa upp studie ett (Dolva 2009). Studie tre syftar 
till att följa  sex av barnen från studie ett när dessa började grundskolan för att 
undersöka hur dessa interagerade med klasskamrater och andra barn i skolsituationer 
och förutsättningar för dessa interaktioner. I studie fyra följer Dolva (2009) lärarna 
och lärarassistenterna till dessa sex elever (Dolva 2009). I denna litteraturstudie 
kommer Dolvas tredje och fjärde studie att presenteras då dessa fokuserar på 
grundskolan. Vilket är problemområdet som litteraturstudien syftar till att undersöka.  

 

I studie tre där Dolva (2009) undersöker de inkluderade elevernas interaktioner med 
de övriga klasskamraterna fann denne framförallt två förutsättningar för jämlika 
interaktioner. Dels fann Dolva (2009) det viktigt att se till att eleverna fick förståelse 
och såg ett syfte i aktiviteten, dels att uppgiften föll inom ramarna för elevens 
förmåga (Dolva 2009). Dolva (2009) skriver att de tillfällen som uppstod där 
eleverna interagerade med varandra var vitt skilda, det kunde röra sig om såväl 
strukturerade lekar eller spel som enkla lekar, utomhus på rasten eller i klassrummet 
(Dolva 2009). Dolva (2009) hittade två tydliga mönster i vilka hon menar att man 
kan dela upp interaktionerna, jämlika och icke jämlika. Förutsättningarna för denna 
uppdelning ligger i det Dolva (2009) skriver om vikten av att aktivitetens uppgifter 
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ligger inom ramarna för elevens förmåga samt att eleven har en förståelse för syftet 
med uppgiften/leken (Dolva 2009). När interaktionen blev ojämlik menar Dolva 
(2009) att det ofta berodde på att uppgiften till en början var för svår för barnen med 
Downs syndrom. Detta ledde till att klasskamraterna tog en mer aktiv roll och 
fördelade uppgifter inom gruppen beroende på förmåga på ett kompletterande sätt så 
att uppgiften skulle bli genomförbar (Dolva 2009). Det uppstod även situationer där 
de övriga eleverna justerade eller lade till nya uppgifter för att bättre kunna få med 
barnet med Downs syndrom i aktiviteten utan att för den skull tappa poängen med 
aktiviteten. Dolva (2009) tror att de övriga elevernas förmåga att skapa strategier för 
att möjliggöra deltagandet för eleverna med Downs syndrom kan ha att göra med 
dessa elevers kunskaper och erfarenheter av dylika situationer som uppstått tidigare. 
Dolva (2009) summerar studie tre med att skriva att studien skapar insikt i de 
förutsättningar som finns och som är relaterade till kraven som ställs i olika 
aktiviteter och uppgifter, att eleverna delade med sig av kunskap och 
klasskamraternas stöd, flera faktorer som tillsammans bidrog till en lyckad och 
jämlik interaktion (Dolva 2009). Dolva (2009) menar att interaktionerna inte kunde 
beskrivas som jämlika i de flesta fall men då sådana situationer uppstod gjorde 
klasskamraterna sitt bästa för att underlätta eleven med Downs syndrom. Dolva 
(2009) påpekar det intressanta i att klasskamraterna delade upp uppgifter i gruppen 
så att de kompletterade varandra, något Dolva (2009) kallar för kompletterad 
interaktion (Dolva 2009). Dolva (2009) nämner även en annan typ av interaktion 
som hon kallar för justerad interaktion vilken innebär att klasskamraterna anpassade 
allas uppgifter eller sitt egna beteende för att alla skulle kunna interagera i en 
gemensam aktivitet (Dolva 2009). Dolva (2009) påpekar vikten av att eleverna hade 
realistiska förväntningar på varandra vilket ledde till att de kunde anpassa aktiviteten 
så att eleverna med Downs syndrom kunde delta utifrån deras förutsättningar (Dolva 
2009).  

I studie tre och fyra framkom att en viktig förutsättning för lyckade interaktioner 
med klasskamrater är att eleverna har intresse i samma aktiviteter. Bland annat 
skriver Dolva (2009) att en anledning till att eleverna med Downs syndrom drar sig 
undan från övriga elevgruppen eller har svårt att hitta en kompis att leka med kan 
vara just att eleven inte är intresserad av att leka samma saker som klasskamraterna 
(Dolva 2009). Dolva (2009) skriver att det i hennes studier framkom att lyckade 
interaktioner som eleverna själva tagit initiativet till i de flesta fall uppstod när det 
gällde lekar som båda parterna tyckte lika mycket om (Dolva 2009).  

 

Studie fyra i Dolvas (2009) syftar till att utforska och beskriva hur lärarna och 
lärarassistenterna upplever interaktionerna mellan eleverna som beskrivs i studie tre 
samt att ge en bild av vad lärarna och lärarassistenterna gör för att främja och 
underlätta interaktionen mellan eleverna med Downs syndrom och deras 
klasskamrater (Dolva 2009). Dolva (2009) kom fram till att klasspersonalen (lärare, 
speciallärare och lärarassistenter) upplevde interaktionen mellan eleverna med 
Downs syndrom och övriga elever som utmanande men fullt genomförbar tack vare 
de övriga elevernas acceptans (Dolva 2009). Klasspersonalen använde sig av olika 
strategier beroende på roll och ansvar för att underlätta interaktionen mellan barnen 
med Downs syndrom och de övriga klasskamraterna. Exempel på strategier som 
användes var bl.a. att planera skolarbetet för att passa barnen med Downs syndrom, 
grupparbeten, utifrån syfte välja uppgifter och para ihop eleverna för att arbeta 
tillsammans för att på så vis skapa tillfällen för interaktion (Dolva 2009). 
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Klasspersonalen såg även till att utbilda klasskamraterna så de skulle kunna stötta 
och hjälpa eleverna med Downs syndrom. Dolva (2009) uppmärksammade även 
något som kallades ”förstärkt ego” vilket innebar att en någon annan, huvudsakligen 
någon ur klasspersonalen skulle hjälpa till och stötta eleven med Downs syndrom för 
att, som det verkade, kompensera och väga upp för kognitiva svårigheter (Dolva 
2009). Dolva (2009) tolkar resultatet av studie fyra som att strategierna som 
klasspersonalen använde sig av också var en del i ett försök att hålla ihop klassen 
som en enhet med möjlighet till delaktighet för samtliga medlemmar i klassen (Dolva 
2009). 

 

Dolva (2009) skriver att 40% av barnen med Downs syndrom som deltagit i 
studierna fick sin skolstart uppskjuten ett år, detta på grund av bland annat språkliga 
och kognitiva svårigheter. I studie två upptäckte  Dolva (2009) att de barn som fick 
skolstarten uppskjuten ett år och då istället gick ett år extra i förskolan överlag inte 
hade lika väl utvecklade sociala färdigheter som de elever som börjat skolan vid sex 
års ålder (Dolva 2009). Detta kan enligt Dolva (2009) indikera att integrerad 
undervisning har en positiv inverkan på de sociala funktionerna hos barn med Downs 
syndrom (Dolva 2009).  

 

 

5.3 Den stora utmaningen, om att se olikhet som en resurs i 
skolan 

 

Magnus Tideman, Jerry Rosenqvist, Birgitta Lansheim, Lisbeth Ranagården och 
Katharina Jacobsson (2004)  har skrivit rapporten Den stora utmaningen Om att se 
olikhet som resurs i skolan. Syftet med undersökningen är i första hand att ge en 
större kunskap om varför och hur olika aktörer på skolans arena ses som avvikande 
och hur man bör lägga upp undervisningen för dessa. Författarna vill visa på och 
förstå de hinder som kan finnas för skolan att utvecklas till ”En skola för alla” 
(Tideman & Rosenqvist 2004). För att uppfylla sitt syfte har författarna använt sig av 
såväl kvalitativt som kvantitativt material i form av enkäter, intervjuer och fallstudier 
(Tideman & Rosenqvist 2004).  

 

Tideman och Rosenqvist (2004) nämner åtta olika teman varav 4 innehåller 
argument för inkludering och fyra innehåller argument mot. Det första temat, Alla 
vinner på inkludering (Tideman & Rosenqvist 2004), tar upp elevernas vinning på 
inkludering. Författarna menar att de inkluderade eleverna gynnas genom att de lär 
sig bättre, blir bättre förberedde för vuxenlivet, lär sig klara av sociala situationer 
bättre, skapar sociala relationer till personer som inte är funktionshindrade och får en 
kunskapsmässig utmaning som är gynnsam (Tideman & Rosenqvist 2004). Enligt det 
här temat är det inte bara de inkluderade eleverna som vinner på konceptet utan även 
eleverna i grundskoleklassen har att vinna på inkludering exempelvis genom att de 
får en bättre förståelse för mångfald, utvecklar en förmåga att umgås med personer 
som är annorlunda, förbättrar förmågan att känna empati med de som har det tufft 
samt utvecklar en förmåga att bemöta funktionshindrade vilket kan vara applicerbart 
även i andra sammanhang (Tideman & Rosenqvist 2004).  



15 

 

Nästa tema som Tideman & Rosenqvist (2004) tar upp kallar man för Inkludering är 
billigare (Tideman & Rosenqvist 2004) och här påpekar man att en inkluderande 
undervisning gynnar samhället ekonomiskt eftersom välutbildade personer blir 
bättre medborgare (Tideman & Rosenqvist 2004), vilket innebär att de som fått en 
bra utbildning kommer kunna delta i arbetslivet och på så vis genom att betala skatt 
betala tillbaks till samhället (Tideman & Rosenqvist 2004). Dessutom påpekar man 
att det är betydligt billigare med elevers som är inkluderade i grundskolan än elever i 
särskoleverksamhet (Tideman & Rosenqvist 2004).  

 

Det tredje temat, Mänskliga rättigheter ska tillkomma alla i ett civiliserat samhälle 
(Tideman & Rosenqvist 2004), grundar sig i de mänskliga rättigheterna och här 
menar man att alla ska ha rätt till skolgång på sin hemort (Tideman & Rosenqvist 
2004). 

 

Det fjärde temat är det sista som talar för inkludering, Inkluderande undervisning har 
själv bevisat sina fördelar (Tideman & Rosenqvist 2004), här påpekar man att flera 
separata fall har visat sig lyckosamma och att tidigare fall visar att utgången i det 
enskilda fallet inte har att göra med elevens kapacitet utan snarare hur pass väl 
skolan klarar att möta de behov eleven har (Tideman & Rosenqvist 2004). 

Det femte temat är det första som ställer sig delvis negativt till inkludering - Inte i 
mina barns skola (Tideman & Rosenqvist 2004). Här finns en grundinställning att 
inkludering är något positivt men samtidigt ser man till problemen som man menar 
att i specifika fall kan väga tyngre, man menar att de elever med mindre problematik 
kan inkluderas men att elever med större svårigheter inte bör inkluderas (Tideman & 
Rosenqvist 2004). Bland annat finns uppfattningen att de elever med en större 
problematik har en negativ inverkan på de andra eleverna, att eleverna i problematik 
inte kan kontrolleras och att de stör samt är inte klarar momenten som förväntas 
vilket skulle leda till att de drar ner nivån på undervisning för hela gruppen (Tideman 
& Rosenqvist 2004).  

 

Under temat Skydda de känsliga normala eleverna (Tideman & Rosenqvist 2004) 
skriver Tideman och Rosenqvist (2004) att några aktörer hävdar att de av 
grundskolans elever som är mentalt labila på grund av tidigare inträffade traumatiska 
upplevelser skulle förvärra sin situation genom möten med elever med exempelvis 
intellektuell problematik (Tideman & Rosenqvist 2004). Dessa aktörer menar bland 
annat att det är jobbigt att tvingas interagera med personer som är avvikande om man 
är bräcklig själv. Här pekas även på att de avvikande elevernas utseende, beteende 
och oförutsägbarhet kan skapa obehag och svårigheter. Man menar att detta kan 
resultera i att dessa mentalt bräckliga eleverna kan känna obehag och rädsla för att gå 
till skolan (Tideman & Rosenqvist 2004).  
 

Temat Skolan/utbildningen är akademisk till sin natur (Tideman & Rosenqvist 2004) 
trycker på att skolan ska fungera som kunskapsförmedlar och bidra till att skapa 
vuxna individer som ska kunna bidra till samhällets nytta. Här menar man att skolans 
huvudsakliga uppgifter ligger i att utbilda eleverna i matematik, läsning och 
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skrivning och inte att fostra elever socialt (Tideman & Rosenqvist 2004). Som en 
förlängning av detta menar man att det är felaktigt att låta den funktionshindrade 
elevens behov styra undervisningen vilket eftersom det skulle kunna hämma de 
övriga elevernas kunskapsmässiga utveckling(Tideman & Rosenqvist 2004). 

 

Fysisk närvaro inte detsamma som inkludering (Tideman & Rosenqvist 2004) heter 
det sista temat och även detta går emot inkludering.  Här påpekas det att risken med 
inkludering är att det kan bidra till att dölja enskilda elevers specifika behov, att det 
individuella stödet som behövs uteblir och att inkluderingen istället blir något som 
bidrar till utanförskap och isolering (Tideman & Rosenqvist 2004). De som ställer 
sig bakom det här temat menar att den inkluderade eleven riskerar att bli mer 
segregerad i ett grundskoleklassrum än i en specialklass eller specialgrupp.  Man 
menar även att det finns en risk fatt man placerar elever med särskilda behov i 
inkluderad verksamhet där de sedan inte får den kvalificerade hjälp som de har 
behov av och riskerar bli förbisedda (Tideman & Rosenqvist 2004). Man menar även 
att den sociala inkluderingen riskerar att utebli vilket skulle leda till en fysisk närvaro 
utan sociala relationer (Tideman & Rosenqvist 2004). 

 

Rosenqvist och Tideman (2004) menar att de i sin studie sett exempel på olika 
uppfattningar om hur och om en inkluderad skola bör vara och menar att det borde 
vara en nyanserande debatt istället för den för eller emot debatten som lätt uppstår 
(Tideman & Rosenqvist 2004). Trots att Rosenqvist och Tideman (2004)  stött på 
många argument och uppfattningar som går emot inkludering menar de att deras 
bedömning detta tills trots är att de allra flesta utgår från alla människors lika värde 
oberoende av vad man har för individuella förutsättningar (Tideman & Rosenqvist 
2004) 

 

5.4 Classroom teachers styles of using and development of 
materials of inclusive educations 

 

Yelkin Diker Coskun, Ülkü Tosun och Esra Macarogluns (2009) artikel Classroom 
teachers styles of using and development materials of inclusive education syftar till 
att undersöka vilket material som används och hur detta anpassas för att passa de 
elever som har särskilda behov (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). För att 
undersöka detta har Diker Coskun, Tosun och Macaroglun (2009) använt sig av såväl 
kvantitativa som kvalitativa undersökningar där man inkluderat sammanlagt 60 
klassrumslärare i turkiska skolor. De skolor de deltagande lärarna arbetade på är 
slumpvis utvalda, dock är de deltagande lärarna specifikt utvalda utifrån deras 
erfarenheter av att arbeta med elever med särskilda behov (Diker Coskun, Tosun & 
Macaroglun 2009).  Information samlades in via en enkät vilken var utformad för att 
få en bild av de svarande lärarnas val av material samt utveckling av materialet. 
Utöver enkäten intervjuades även tio av de deltagande lärarna (Diker Coskun, Tosun 
& Macaroglun 2009).  
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Av undersökningen framkommer att de tillfrågade lärarna ansåg sig oförmögna att få 
tillgång till det material de ansåg sig behöva. Detta menade några av de svarande 
lärarna berodde på att skolan inte tillhandahöll material vilket många såg som en 
effekt av att myndigheterna inte gick ut med information om vilket material som 
fanns tillgängligt. Flera lärare menade att material som lämpar sig för inkluderad 
verksamhet var en bristvara. (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). Flera 
lärare   uppgav på en öppen fråga i enkäten att de skulle vilja ha ett separat rum där 
de kunde arbeta med den inkluderade eleven eftersom de ansåg sig ha tillgång till 
lämpligt material men samtidigt inte hade någonstans där eleven kunde arbeta med 
detta (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). Statistik som Diker Coskun, 
Tosun & Macaroglun (2009) tagit fram visar att enbart tre av 36 svarande i en enkät 
anser att de alltid har tillgång till lämpligt material för de inkluderade eleverna 
samtidigt som 14 svarar att de aldrig har tillgång till lämpligt material och 12 svarar 
att de sällan har det (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). 

Några lärare uppgav att de kontaktade olika stiftelser för att få hjälp med att hitta 
lämpligt undervisningsmaterial men samtidigt trodde de flesta tillfrågade att även om 
de lyckades hitta material som lämpade sig så skulle de få svårt att få tillgång till 
detta på grund av ekonomiska aspekter. En lärare uppgav att denna försökte förenkla 
uppgifterna för den inkluderade eleven genom att rita bilder och ägna mycket tid åt 
eleven under framförallt matematiklektioner (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 
2009).  

Ett antal tillfrågade svarade att de sällan bad om professionell hjälp när problem 
uppstod kring de inkluderade elevernas utbildning, anpassning eller hälsa. Detta 
menar Diker Coskun, Tosun & Macaroglun (2009) visar på att många lärare går 
igenom den inkluderade elevens utbildningsprocess utan att ta hänsyn till dennes 
sociala behov och utveckling (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). 

 

Något annat som framkommer i Diker Coskun, Tosun & Macarogluns undersökning 
är att många lärare anser att det finns ett behov av vägledning från forskningscenter 
för såväl de aktuella lärarna som föräldrarna. Exempelvis uppger en av de svarande 
att denne inte alltid är tillräcklig och att stöd och vägledning skulle vara positivt för 
elevens utveckling (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009).  

 

Diker Coskun, Tosun & Macaroglun (2009) skriver att de svarande överlag hade en 
medvetenhet gällande behovet av inkludering. Samtidigt skriver Diker Coskun, 
Tosun & Macaroglun (2009) att det fanns svarande som ställde sig negativa till 
inkludering. De senare motiverade bland annat sina ståndpunkter med att de ansåg att 
elever med särskilda behov behöver en verksamhet som är särskilt utformad för att 
uppfylla dessa. I ett exempelsvar som anges menar den svarande att dessa elever 
behöver gå i en annan skola och inte enbart i en annan klass eftersom lärarna inte har 
möjligheter att genomföra den verksamheten på ett önskvärt sätt vilket leder till en 
försämring av grundskolan (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009).  

 

Många av de tillfrågade lärarna uppger att de känner sig otillräckliga vad det gäller 
flera aspekter vid inkludering, bland annat anser de det problematiskt att ta fram 
individualiserade utbildningsprogram till dessa elever. De menar även att andra 
faktorer försvårar för läraren vid inkludering, exempelvis brist på kunskap, trycket 
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från de övriga klasskamraterna och den arbetstakten som normalt finns i ett 
grundskoleklassrum (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009).  Dessa lärare 
menar dock att de gör vad de kan för att stötta de inkluderade eleverna men att det 
inte alltid blir så pass mycket som vore önskvärt (Diker Coskun, Tosun & 
Macaroglun 2009). 

 

Sammanfattningsvis skriver Diker Coskun, Tosun & Macaroglun (2009) att lärare 
överlag är medvetna om vikten av lämpligt utbildningsmaterial för de inkluderade 
eleverna men att lärares bristande kunskaper kring detta bidrar till nedsatt effektivitet 
i verksamheten. Diker Coskun, Tosun & Macaroglun (2009) menar att en lämplig 
lösning på det här problemet vore att införa kurser för de berörda lärarna i 
specialutbildning och dess tillämpning (Diker Coskun, Tosun & Macaroglun 2009). 

 

5.5 Seven pillars of support for inclusive education 
 

Tim Loreman (2007) skriver i sin artikel Seven pillars of support for inclusive 
education om faktorer som är relevanta för att inkludering av elever med olika nivåer 
av inlärningssvårigheter. Dessa faktorer kallar Loreman (2007) för pelare och de sju 
pelare han trycker på är följande; vikten av positiva attityder, en stödjande strategi 
och ledarskap, att skol och klarrumsverksamheten är baserad på aktuell forskning, att 
läroplanen och pedagogiken är flexibel, vikten av att samhället är involverad, 
återkoppling samt att det finns möjligheter att utveckla relevanta områden och 
tillgång till de resurser som är nödvändiga (Loreman 2007). 

 

Den första pelaren Loreman (2007) nämner är alltså vikten av en positiv attityd som 
Loreman (2007) skriver att är en förutsättning för en lyckad inkludering. Loreman 
(2007) hänvisar till forskning som visar att lärarens val av aktiviteter och strategier 
baseras på dennes attityd. En lärare med attityden att involvera alla elever i ett 
moment tenterar att utforma aktiviteten för att uppnå detta, dessa val är alltså enligt 
Loreman (2007) baserad på lärarens attityd. Loreman (2007) skriver att de lärare som 
har negativ attityd till inkludering har låga förväntningar på elever i svårigheter och 
dess prestationer vilket bidrar negativt till elevens prestationer (Loreman 2007). För 
att stävja problemet med att lärare med negativ attityd hämmar de inkluderade 
elevernas utveckling menar Loreman (2007) att skolor enbart bör anställa lärare med 
en positiv attityd till inkludering. Anledningen till detta är att det  faktum att när en 
lärare väl utvecklad en negativ attityd är den oerhört svår att ändra på (Loreman 
2007).    

 

Stödjande riktlinjer och ledarskap är nästa pelare som Loreman (2007) diskuterar. 
Här nämner Loreman (2007) att det finns flera internationella överenskommelser 
som talar för en inkluderad skolverksamhet, mest framstående är 
Salamancadeklarationen och förespråkar entydig en inkluderad verksamhet 
(Loreman 2007). Loreman (2007) påpekar att dessa båda har ett budskap som 
förespråkar inkludering men samtidigt att de sätter upp riktlinjer men att det är 
viktigt att dessa följs i verkligheten och inte stannar på papper (Loreman 2007). 
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Loreman (2009) skriver även att de lokala strategier som finns för inkludering måste 
stämma överens med de internationellt uppsatta målen för att få en framgångsrik 
verksamhet. Det är förekommande att verksamheter med en korrekt och välutformad 
strategi för inkludering ändå inte slår väl ut (Loreman 2007).  Den här negativa 
utgången tror Loreman (2009) har att göra med brister i kommunikation och vilja hos 
personalen i verksamheten. Även om skolledaren är driven och arbetar hårt för en 
framgångsrik inkludering kan svårigheter uppstå om det saknas strategier (Loreman 
2007). Loreman (2007) skriver att det finns många saker som skolledningen kan göra 
för att uppmuntra en sammanslagning av vanlig och specialutbildning, bland annat 
stötta lärarna i övergången och dela med sig av kunskaper till dessa samt poängtera 
målen med inkluderingen och stärka lärarna genom att ge dem exempel på frukten av 
deras arbete(Loreman 2007).  

 

Den tredje pelaren handlar om vikten av att skolan och klassrummets processer 
grundar sig i en forskningsbaserad verksamhet. Under den här rubriken skriver 
Loreman (2007) om vikten av att hela skolan är involverad och hängiven till 
inkluderingen eftersom det är svårt för en lärare att bedriva en inkluderande 
verksamhet om omgivningen inte stödjer detta och bidrar till en segregerad 
verksamhet (Loreman 2007). På skolnivå är det relevant att ha framförallt 
organisationen i åtanke vad gäller schemaläggning, längden på lektionerna och hur 
man drar nytta av de tillgängliga speciallärarnas kunskaper och förmågor i arbetet 
mot inkludering (Loreman 2007). Loreman (2007) menar att åldersheterogena 
grupper inte alltid är det ultimata och poängterar att under vissa förhållanden kan det 
vara gynnsamt med elevgrupper av blandade åldrar på grund av exempelvis 
elevernas sociala färdigheter eller förmåga till empati. Samtidigt påpekar Loreman 
(2007) att det kan vara problematiskt att arbeta på det sättet eftersom det är svårt att 
anpassa undervisningen till hela gruppen och att elever kan komma att behöva arbeta 
med uppgifter som  inte matchar deras förmåga (Loreman 2007).  En annan viktig 
aspekt är att undervisningen anpassas så att eleven lär sig sådana saker som denne 
kan ha nytta av i livet, ett tydligt exempel på detta är att lära sig hantera och räkna 
med pengar inom matematiken, något som Loreman (2007) skriver är konkret och 
uppfattas som funktionell kunskap (Loreman 2007).  

Den fysiska miljön i klassrummen blir ofta förbisedd till förmån för den psykiska 
och sociala miljön, dock får inte den fysiska miljön glömmas bort och det är relevant 
att tekniska hjälpmedel och annat som kan tänkas underlätta undervisningen finns 
tillgänglig. Dock ska inte den psykiska och sociala miljön hamna i skymundan den 
heller utan vikten av tydliga strukturer och rutiner är lika betydande (Loreman 2007). 

 

I den fjärde pelaren, som kallas läroplaner och pedagogik skriver Loreman (2007) 
att det i västvärlden idag är vanligt att läroplanerna är oflexibla, centraliserade och 
inte är anpassade efter de elever som tillhör minoriteter (Loreman 2007). Detta leder 
till en undervisning som kretsar mycket kring läraren vilket kan försvåra för den 
inkluderade eleven eftersom inkludering främjas genom arbetssätt som fokuserar mer 
på relationer och interaktioner med andra elever (Loreman 2007).  Vad gäller 
pedagogiken menar Loreman (2007) att det är viktigt att läraren gör noggranna 
överväganden vid gruppindelningar och undviker att skapa grupper med 
hög/lågpresterande elever eftersom det försvagar självbilden hos de elever som 
hamnar i den lågpresterande gruppen. Det är även bra om läraren är flexibel vad 
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gäller schemat eftersom det är viktigt att utnyttja elevernas intresse om det är på topp 
och inte avbryta för nästa ämne. Detta skriver dock Loreman (2007) att är lättare att 
genomföra i lägre åldrar men kan vara mer problematiskt när eleverna går i högre 
klasser och har olika lärare (Loreman 2007).     

 

Samhällets involvering menar Loreman (2007) är en starkt bidragande orsak till mer 
eller mindre en lyckosam inkludering. Han menar att skolan har glidit ifrån det 
moderna samhället och att det är viktigt att upprätta ett starkare band mellan skolan 
och samhället (Loreman 2007). Framförallt är det viktigt att involvera föräldrarna 
och att ha ett gott samarbete med dessa (Loreman 2007). 

 

Loreman (2007) skriver att det är viktigt att som lärare reflektera över sitt arbete för 
att utveckla lärandemiljön. Han skriver att det är viktigt att systematiskt observera 
och spara information. Bland annat förespråkas användandet av dagböcker för lärare 
samt tidigare framtagna enkäter och skolor vilka lärare kan fylla i för att få fram hur 
de ligger till med inkluderingen i den egna klassen (Loreman 2007). Att besöka 
andra lärares klassrum är en annan strategi för att öka sin kompetens som lärare, 
Loreman (2007) menar att det ger dels nya uppslag och idéer som den observerande 
läraren kan använda sig av men även att den observerade läraren kan få viktiga 
aspekter som denne inte tidigare lagt märke till gällande sin undervisning (Loreman 
2007).   

 

Den sjunde pelaren Loreman (2007) skriver om handlar om att ge eleverna den 
träning och de resurser som de behöver. Loreman (2007) skriver att många lärare 
upplever att de inte har utbildningen som krävs för att hantera ett inkluderande 
klassrum. Framförallt menar många lärare att de skulle behöva extra stöd i 
klassrummet av ytterligare pedagoger(Loreman 2007). Enligt Loreman (2007) är en 
uppfattning att skolorna inte har resurser, varken materiella eller personal, att möte 
de krav som ställs på en inkluderande skola (Loreman 2007).  Inkluderad 
undervisning måste stödjas på samma sätt som de inkluderade eleverna tidigare fick 
den stöd och hjälp i en segregerad verksamhet varför Loreman (2007) menar att de 
resurser som funnits i segregerad verksamhet nu måste överföras på den inkluderade 
verksamheten för att ge inkluderingen optimala möjligheter at bli lyckosam.  

 

 

5.6 Stödjande rum 
 

I sin studie Stödjande rum undersöker författaren Ulla Alexandersson (2009) vilka 
faktorer som påverkar undervisnings- och lärandeprocesser i en inkluderande 
skolverksamhet. Författarens undersökning har gått till på sådant sätt att hon har valt 
att följa tre elever, Susy, Stig och Sofia, i årskurs 3 under två år i en skola som har en 
policy att vara en inkluderande skola (Alexandersson 2009). Förutom att följa dessa 
elever och gjort egna observationer på plats har Alexandersson (2009) använt sig av 
intervjuer och videodokumentation. Hon har inte endast intervjuat de tre eleverna 
och deras lärare utan även klasskamrater och rektorn i skolan (Alexandersson 2009). 
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De intervju metoder som Alexandersson (2009) har använt sig av har varit stimulated 
recall och talk and talk metoder. Den först nämnda innebär att man kopplar intervjun 
till det man har spelat  in i videobservationen. Walk and talk metoden innebär att 
man väldigt enkelt samtalar med eleven på en rast, i matsalen etc. ( Alexandersson 
2009).  
Alexandersson (2009) skriver att denna studie inte generaliserar hur man kan 
organisera lärande för inkluderade elever från särskolan. Studien kan dock visa på 
vissa drag som  kan appliceras på andra särskoleelever som finns i grundskolan 
(Alexandersson 2009).  
Efter att ha observerat Susy, Stig och Sofia under två år har Alexandersson upptäckt 
olika resultat som hon presenterar under två teman, Etisk hållning och Kommunikativ 
hållning 
(Alexandersson 2009).  
 
Under den Etiska hållningen tar Alexandersson (2009)  upp vikten av relationer i 
klassen. De elever som Alexandersson (2009) valt att följa och observera poängterar 
ofta vikten av att det i skolan finns en god relation till varandra (Alexandersson 
2009). Alexandersson (2009) pekar på att den stämning och de relationer som finns i 
klassen påverkar lärandet. Att skapa relationer genom relationsskapande uppgifter  är 
en del av kunskapsuppdraget eftersom att sociala relationer bidrar till 
kunskapsprocessen (Aspelin 1999 se Alexandersson 2009).  
 I detta sammanhang har läraren en väldigt viktig roll. Genom att lärarna tar sig tid 
att se i vilka sammanhang eleverna passar in och i vilka grupper eleverna lär sig bäst 
skapar lärarna förutsättningar för lärande (Alexandersson 2009).  
I den skola som Alexandersson (2009) har observerat skapade lärarna en pedagogisk 
miljö som passade den enskilda eleven och dess förutsättningar utan att det för den 
skullen exkluderar det lärande som sker i samarbetet med de andra eleverna 
(Alexandersson 2009). Att man utgår från elevens förutsättningar och på detta sätt 
skapar en pedagogisk differentiering är av stor vikt för den inkluderande 
undervisningen anser Alexandersson. Denna differentiering visar sig i att de tre 
eleverna bl.a. får olika arbetsmaterial, arbeta i mindre grupper om det behövs etc. 
(Alexandersson 2009).  
 
En annan viktig roll som lärarna har för den inkluderande undervisningen är den 
förebild de är för eleverna. Genom att visa sina elever respekt kan lärarna påverka 
olika attityder och beteenden hos sina elever. Detta är väldigt viktigt då en lärares 
bemötande av en funktionshindrad elev kan påverka hur resten av klassen ser på 
denna elev och på vad som anses vara normalt samt onormalt (Alexandersson 2009).  

Under den Kommunikativa hållningen framhäver Alexandersson (2009) vikten av en 
lärares kompetens för att en inkluderande undervisning ska bli möjlig. En lärare som 
kan variera sin metoder för undervisning och som kan anpassa den så att olika elever 
kan få ut så mycket som möjligt av den utifrån sina egna behov leder till goda 
resultat (Alexandersson 2009). En viktig del i denna kompetens är i själva 
bemötandet med eleverna. En lärare som kan möta eleven på rätt sätt visar förståelse 
för eleven, är tydlig i sitt bemötande och visar självförtroende i mötet med eleven 
(Alexandersson 2009).  
Alexandersson (2009) talar även om en bekräftelsekompetens som synliggörs i det 
att läraren uppmärksammar eleven och gensvarar till elevens behov. Ett exempel på 



22 

detta är att lärarna till ett av dessa barn alltid uppmärksammade elevens frågor och 
gav eleven bekräftelse för dem. Bekräftelsekompetens synliggörs även i att läraren är 
engagerad i undervisningen (Alexandersson 2009).  
I sin studie visar Alexandersson (2009) på att en av förutsättningar för att en 
inkluderande skola ska bli möjlig måste det finnas en ständig kommunikation inom 
verksamheten.  Skolledningens roll är av stor vikt i detta sammanhang. Rektorn på 
den skola som Alexandersson (2009) observerat nämner själv att:  
 

”Rektorer är en nyckelgrupp att utveckla. Är de inte intresserade av vad som händer i 
klassrummet så händer inget, då blir de bara bra pappersvändare” (Göransson 2008 
se Alexandersson 2009 s.31).   
 
Alexandersson (2009) nämner en forskningsstudie gjord av Berhanu (2006) där man 
har observerat att bl.a. skolledningens attityder, kunskap och engagemang är av stor 
vikt för att skapa en lärarkår som fungerar professionellt och engagerat. ( Berhanu 
2006 se Alexandersson 2009). 
En lärarkår som består av olika kompetenser är väldigt viktigt för att man ska kunna 
möta alla de olika behov och förutsättningar som man får möta i skolan. När man har 
elever med funktionshinder är detta speciellt viktigt då lärare med särskolerfarenhet 
kan vara avgörande för en elevs kunskaps utveckling samt den sociala utvecklingen. 

 

5.7 Marginalisation processes in inclusive education in Norway 
 

I studien Marginalisation processes in inclusive education in Norway: a longitudinal 
study of classroom participation skriver författarna Christian Wendelborg och Jan 
Tössebro (2010) om klassrums delaktighet för barn med olika funktionsnedsättningar 
under 3-4 år.  
Själva studien är en del av ett projekt kallat Growing up with disabilities  där man 
har samlat in information från föräldrar med barn som har olika funktionshinder i 
Norge. Föräldrarna har man fått kontakt med genom Regional Rehabilitation 
Services for Children(RRSC). Författarna nämner att i dessa funktionshinder ingår 
inte sensoriska funktionshinder (Wendelborg & Tössebro 2010).   
Själva studien är indelad i indelad i en intervju studie och undersöknings studie. 
Intervju studien startade 1998 och 1999. Intervjuerna har sedan tagits upp igen 2002-
2003 och slutligen 2006. Det som presenterats i resultatet baseras till största del på 
de intervjuer som gjorts 2002-2003 och 2006. Barnen till föräldrarna som intervjuats 
gick år 2002-2003 i första till tredje klass. 2006 gick dessa barn i femte till sjunde 
klass (Wendelborg & Tössebro 2010).  
 

De djupgående intervjuer som denna studie grundar sig på  har man gjort med 
föräldrarna till 26 barn. Sex av dessa barn hade Downs syndrom, fyra hade 
autismspektrumstörning, tre hade ett ovanligt syndrom och två hade ingen specifik 
diagnos. Resterande 11 barn hade diagnosen Celebral Pares. Av dessa elva hade sex  
av dem allvarliga inlärnings och rörelsesvårigheter. De resterande fem hade milda 
inlärnings och rörelsesvårigheter  
(Wendelborg & Tössebro 2010). 
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I undersökningsdelen av studien deltog 668 föräldrar. Föräldrarna skulle svara på 
frågor om bl.a. barnens typ av funktionshinder, delaktighet i klassrummet och hur 
många timmar barnet fick ha special undervisning (Wendelborg & Tössebro 2010).   
I sitt resultat presenterar författarna hur situationen för barnen förändras ikapp med 
att de blir äldre och äldre. Många barn med funktionshinder förlorar med tiden sin 
roll och delaktighet i klassrummet (Wendelborg & Tössebro 2010). Författarna tar 
med ett exempel från en mamma som i sin intervju 2002 säger att:  
 
”He attends the lessons/class more or less all the time. Because that was something 
we stressed. And the special education teacher is in the classroom environment, 
together with the other teachers. And they take him (Dag) out of the classroom a few 
times, but then he is generally together with one or two other students, in addition to 
himself.”(Mother of Dag in 2002) (Wendelborg & Tössebro 2010 s.706-707)  
 
Fyra år senare berättar mamman att hennes son endast får vara med i klassrummet ca 
15 minuter i början av dagen. Resterande tid av skoldagen får barnet sitta i ett 
grupprum med sin speciallärare (Wendelborg & Tössebro 2010).  
Det studien visar är att elevens delaktighet i klassen påverkas negativt av att 
specialundervisningen ökar desto äldre barnet blir. Ser man till Dags situation ser 
man att en skillnad även har skett inom specialundervisningen. De första åren i 
skolan skedde Dags specialundervisning i klassrummet medan det efter tre år mer 
och mer har flyttats ut ur klassrummets kontext. Författarna poängterar att denna 
situation inte är unik för Dag (Wendelborg & Tössebro 2010).  
I den förändring som skedde i klassrums delaktighet kunde författarna påvisa att de 
barn som hade en mildare form av funktionshinder inte behövde reducera sina 
timmar i klassrummet lika mycket som elever med svårare funktionshinder  
(Wendelborg & Tössebro 2010).  Orsaken till detta beror inte på elevens 
funktionsnedsättningar och hinder utan den största orsaken är att de krav som sätt på 
eleven av den omkringliggande miljön förändras.  
En förälder beskriver hur kraven på barnet förändrats och blivit svårare för barnet att 
klara av.   
 
”At the beginning of the fifth grade we believed she had the capacity (to attend 
regular class teachin). But we soon discovered that it was a total miss, because the 
demands made upon her and the required follow-up in terms of homework and such 
became too demanding…”(Father of Hanne in 2006)  (Wendelborg & Tössebro 2010 
s.709)  
 
Wendelborg och Tössebro (2010) visar i sin studie att en stor del av föräldrarna 2006 
bedömde att deras barn hade en svårare form av funktionshinder än tidigare. Detta 
gällde till största del de föräldrar som hade barn med dubbla, intellektuella eller 
annat funktionshinder.  
Orsaken till detta menar Wendelborg och Tössebro (2010) kan vara att skillnaden 
mellan de funktionshindrade eleverna och deras klasskamrater synliggörs mer när 
eleverna blivit äldre  
(Wendelborg & Tössebro 2010).  

 

Situationen beskrivs av Dags mamma:  
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“The difference is evident. And the difference, the gap- it just keeps getting bigger, 
presumably” (Wendelborg & Tössebro 2010 s.709).  
 
Denna skillnad mellan eleverna leder ofta till att elever med funktionshinder inte får 
tillräckligt av den undervisning de skulle behöva i en vanlig klassrums situation. 
Utmaningarna för skolan och lärare att försöka undervisa utifrån de 
funktionshindrade barnens intressen, förmågor och undervisnings behov blir svårare 
att tillfredställa.   

 

 

5.8 Creating a learning enviroment for all children 
 

Studien Creating a learning environment for all children: are teachers able and 
willing? är en studie gjord av Norma S. Blecker och Norma J. Boakes (2010). 
Författarna har i denna studie undersökt olika lärares syn på inkluderande 
undervisning beroende på hur länge en lärare har arbetat som lärare. De har dessutom 
undersökt hur förberedda vanliga och special lärare är när det kommer till att vara 
instruktions ledare i en inkluderande klass. De har undersökt om villigheten, 
färdigheterna och kunskapen finns för detta (Norma S.Becker, Norma J. Boakes 
2010).  
 

Författarnas tillvägagångssätt för att samla information har varit genom enkäter där 
man har fokuserat på frågor om bl.a. lärarens syn på inkluderande undervisning och 
lärarens kunskapsnivå som behövs i det inkluderande klassrummet. 2827 lärare i 
delstaten New Jersey blev tillfrågade att ta del av enkäten och 546 lärare valde att ta 
del av den (Norma S.Becker, Norma J. Boakes 2010).  
 

Enkäten innehöll tre delar där den första delen bestod av olika påståenden som varje 
lärare skulle ställa sig till angående inkludering. I den andra delen var meningen att 
författarna skulle få en insikt i de metoder och färdigheter som lärarna använde sig 
av. Denna del bestod även den av påståenden som lärarna fick ställa sig till. Lärarnas 
situation angående anställning, deras ålder, erfarenhet, special eller vanlig lärare osv. 
var frågor som lärarna skulle svara på i den tredje delen av enkäten (Norma 
S.Becker, Norma J. Boakes 2010)  
I det resultat som författarna fann visade det sig att de flesta lärarna ansåg att de var 
förberedda för en inkluderande skola och att skolkulturen i de skolor där de arbetade 
var  positiv för en inkluderande undervisning.  
 

Författarna fann också två olika metoder som lärarna använde sig mest av när de 
undervisade. Den första av dessa två var att variera den fart man undervisade i så att 
den anpassades efter varje elevs behov. Den andra metoden var att använda sig av 
olika material, inte endast det som man kunde hitta i skolans läromedel. Författarna 
menar att dessa två metoder är väldigt viktiga för att kunna nå alla elever och deras 
olika behov (Norma S.Becker, Norma J. Boakes 2010). Här fann författarna en 
skillnad mellan speciallärare och vanliga lärare. Speciallärarna varierade sin 
undervisning mer och använde sig av fler metoder än vad vanliga lärare gjorde 
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(Norma S.Becker, Norma J. Boakes 2010). 
I resultatet av undersökningen fann författarna att det fanns en skillnad i synen på 
skolans färdighet för att bli en inkluderande skola mellan special lärare och vanliga 
lärare. Resultatet visade att en stor del av speciallärarna ansåg att skolan grupperade 
handikappade elever och att många av dessa speciallärare kände sig isolerade i olika 
avdelningar. Detta till skillnad från vanliga lärare (Norma S.Becker, Norma J. 
Boakes 2010).   
 

En skillnad fann författarna även bland de år av erfarenhet som de olika lärarna hade. 
Denna skillnad var dock inte stor. I en stor del av enkäten var alla lärare eniga men 
det var i två påståenden som lärare med mer än sju års erfarenhet av läraryrket skilde 
sig från de som hade mindre än sju års erfarenhet. Det första påståendet tog upp 
betydelsen av att personalen utvecklades för en inkluderande skola. De lärarna med 
mer än sju års erfarenhet menade att detta var viktigt i en inkluderande skola I det 
andra påståendet visade man på betydelsen av verksamhetens stöd till lärarna för en 
inkluderande skola 
(Norma S.Becker, Norma J. Boakes 2010).  
 

Författarna sammanfattar sin studie med att peka på att samarbetet inom skolan 
behöver förstärkas och att vanliga lärare behöver mer undervisning och träning i hur 
man varierar sin undervisning för eleverna (Norma S.Becker, Norma J. Boakes 
2010).  
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6 DISKUSSION 
 

I det här stycket kommer vi att utifrån den valda litteraturen besvara våra 
frågeställningar samt ställa de olika resultaten i mot varandra för att knyta samman 
och jämföra. 

 

6.1 Förutsättningar och attityder gentemot inkludering 
 

Loreman (2009) skriver om vikten av att en lärare i ett klassrum med inkluderade 
elever har en positiv attityd till inkluderingen för att kunna utforma uppgifter och 
arbetsområden som är kompatibla med elevernas förmåga (Loreman 2009). Även 
Alexandersson (2009) skriver om vikten av attityder, hon hänvisar bland annat till en 
undervisning som tar upp att skolledningens engagemang och attityd  är av stor vikt 
för att få en fungerande lärarkår och på så vis kunna till en fungerande inkluderande 
verksamhet (Alexandersson 2009). 

Alexandersson påpekar att hög kompetens hos personalen är viktig för att en 
inkluderande verksamhet ska fungera önskvärt (Alexandersson 2009). Hon påpekar, 
liksom Becker och Boakes (2010) , att denna kompetens tar sig uttryck genom 
förmågan att variera sin undervisning. Becker och Boakes (2010) ser dock i sin 
studie att de lärare som deltagit i undersökningen varit duktiga på att variera sin 
undervisning men skulle kunna utveckla detta område ytterligare för att nå maximala 
resultat (Becker & Boakes 2010). Tössebro och Wendelborg (2010) skriver att 
kraven på eleverna ökar när de blir äldre vilket gör att de inkluderade eleverna får 
svårt att hänga med. En förälder som deltagit i Tössebro och Wendelborgs (2010) 
undersökning menar exempelvis att hans dotter till slut inte klarade av att hända med 
i undervisningen och att trycket med läxor och dylikt blev för stort (Tössebro & 
Wendelborg 2010). I Diker Coskun, Tosun och Macarogluns (2009) studie 
framkommer att många lärare tycker att det är svårt att hantera en klass med 
inkluderade elever eftersom det finns ett tryck och en arbetstakt hos övriga elever 
som inte alltid matchar de inkluderade elevernas förutsättningar (Diker Coskun, 
Tosun & Macaroglun 2009).  

Loreman (2009) trycker på vikten av att läraren gör noggranna övervägningar 
gällande vilka gruppkonstelationer de inkluderade eleverna placeras för att inte 
placera kunskapsmässiga hierarkier i klassrummet och på så vis bidra till sänkt 
självförtroende hos de elever som placeras i de svagare grupperna (Loreman 2009). 
Även Alexandersson (2009) lägger vikt vid gruppindelningar och det faktum att 
läraren har stor roll i detta (Alexandersson 2009).  I detta kan man läsa in att det 
sociala samspelet inte enbart är viktigt för elevens sociala utveckling utan även för 
dennes kunskapsutveckling.  

För att få till en fungerande inkluderande verksamhet är det inte enbart viktigt att 
läraren sköter sina åtaganden och har tydliga strategier, det är viktigt att hela 
verksamheten är anpassad efter ändamålen skriver Alexandersson (Alexandersson 
2009). Framförallt påpekar Alexandersson (2009) vikten av att skolledningen är 
delaktig och har satt upp strategier för hur den inkluderade verksamheten ska se ut, 
detta skriver även Loreman (2009) om. Loreman (2009) menar att problem kan 
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uppstå med inkluderingen även om klassläraren är driven och har en positiv attityd 
men saknas det riktlinjer och strategier från skolledningen riskerar det att försvåra 
inkluderingen (Loreman 2009).   

Såväl Loreman (2009) som Alexandersson (2009) menar att det är viktigt att den/de 
lärare som har hand klassen med den inkluderade eleven för stöttning från övriga 
skolan eftersom det annars, som Loreman skriver, riskerar bli en segregerad 
verksamhet (Loreman 2009). 

 

6.2 De inkluderade elevernas sociala samspel med de övriga 
eleverna i klassen  

 

Alexanderssons (2009) studier visar på att de inkluderade eleverna i grundskolans 
tidigare år i hög grad är delaktiga i verksamheten som sker i klassrummet. Det 
framkommer även att det finns en stor acceptans hos de normalbegåvade eleverna 
gentemot de elever med särskilda behov som är inkluderade i klassen 
(Alexandersson 2009). Även Dolva (2009) som gjort undersökningar som innefattat 
inkluderade elever med Downs syndrom i grundskolans tidigare år har kommit fram 
till att acceptansen här är hög vilket hon menar är en förutsättning för en positiv 
utveckling av inkluderingen (Dolva 2009). Det Dolva (2009) skriver om att 
klasskamraterna ofta anpassar aktiviteterna för att på så sätt kunna involvera eleverna 
med Downs syndrom är ett fenomen som även Alexandersson (2009) ger exempel 
på. Även Tössebro och Wendelborg (2010) har fått svar i sin undersökning som 
pekar på att de inkluderade eleverna blir väl mottagna och accepterade av sina 
klasskamrater.  Dessa tre undersökningar visar att det överlag finns en stor acceptans 
bland grundskolans yngre elever vilket bidrar positivt till en inkluderad undervisning 
gällande såväl kunskapsmässiga förutsättningar som sociala. Med andra ord kan man 
dra slutsatsen att inom grundskolans tidigare år fungerar inkludering överlag bra på 
det sociala planet i skolan. Av Karlsudds (1999) rapport undersökningar 
framkommer att många av de inkluderade eleverna (69%) i fritidshemsverksamheten 
där undersökningen genomförts enligt personalen saknar en bästa kompis bland de 
övriga eleverna samtidigt framkommer genom exempel att några av de inkluderade 
eleverna anser att de har en bästa kompis men att föremålet för vänskapen upplever 
situationen som påfrestande (Karlsudd 1999). I Karlsudds (1999) avhandling 
framkommer dock att det finns en acceptans och bland de övriga eleverna gentemot 
de inkluderade men att det i många fall inte finns någon aktiv vänskap. Karlsudd 
(1999) skriver att de svarande i enkäten uppger att bristen på knutna vänskapsband 
till stor del beror på att de inkluderade barnen inte spenderar skoldagarna 
tillsammans med de övriga eleverna och att de i många fall känner en osäkerhet inför 
äldre barn och de stora barngrupperna på fritidshemmen (Karlsudd 2009). Att det 
sociala samspelet påverkas negativt av att den inkluderade eleven spenderar mindre 
tid tillsammans med elevgruppen framkommer även i Tössebro och Wendelborgs 
(2010) studie där en mamma menar at hennes sons kontakt med övriga elevgruppen 
försämrats markant sedan han blivit äldre och fått svårare att hänga med i den 
undervisning och de krav som ställdes på grundskolans elever och därför bara 
spenderade 15 minuter om dagen med den övriga klassen (Tössebro & Wendelborg 
2010). Av detta kan man dra slutsatsen att desto mer en inkluderad elev spenderar 
med klassen där han/hon är inkluderad desto mer gynnsamma blir förhållandena för 
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att skapa en positiv inkludering. Tössebro och Wendelborg (2010) skriver att den 
mentala skillnaden mellan en elev med särskilda behov och kamraterna i klassen där 
eleven är inkluderad blir större desto äldre barnen blir vilket bidrar till inkluderad 
undervisning blir svårare att genomföra i högre åldrar. Detta kan knytas an till det 
Tideman och Rosenqvist (2004) skriver om i det åttonde temat de nämner där de 
påpekar att ett av argumenten som finns mot inkludering är att den inkluderade 
eleven riskerar ett utanförskap som inte hade uppstått i en särskild 
undervisningsgrupp. Detta kallar Tideman och Rosenqvist för en fysisk närvaro utan 
sociala interaktioner (Tideman & Rosenqvist 2004).  

 

 

 

6.3 Avslutning och pedagogiska implikationer 
 

Efter att ha genomfört vår litteraturstudie har vi fått en bredare förståelse hur 
inkluderande för verksamhet fungerar och hur attityderna kring området ser ut inom 
skolans värld. Det är uppenbart att det finns vissa svårigheter men samtidigt finns det 
stora fördelar att vinna om man lyckas med inkluderingen. En framgångsrik 
inkludering gynnar även de elever som faller inom ramarna för grundskolan, de ges 
möjligheter att utveckla sin empatiska förmåga och får en förståelse för att alla 
människor är med eller mindre olika och så även våra förutsättningar för allt från lek 
till matematik. Att döma av de svar vi fått på våra frågeställningar fungerar 
inkluderad verksamhet oftast bra på det kunskapsmässiga planet samt vad gäller 
relationerna mellan den inkluderade eleven och de övriga eleverna i klassen eller 
elevgruppen i förskolan och i grundskolans tidigare år. När eleverna sedan blir äldre 
verkar inkluderingen dock bli mer problematisk och även om målet och tanken 
många gånger är att eleven i fråga ska tillhöra en klass i grundskolan får vi intrycket 
av att segregerad undervisning blir allt vanligare längre upp i åldrarna. Detta är enligt 
oss fullt förståeligt om än inte optimalt. Många lärare verkar uppleva det som 
problematiskt att bedriva en inkluderande verksamhet men samtidigt verkar de flesta 
lärare anse att detta är av godo.  
 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv anser vi att det är viktigt att de inkluderade 
eleverna får tillgång till de specialpedagogiska resurserna de behöver och skulle ha 
haft i en segregerad verksamhet även i den inkluderade. Verksamheten måste 
anpassas efter elevernas olika behov.  Den inkluderande verksamheten får inte bli ett 
sätt att spara in pengar utan inkluderande undervisning och annan verksamhet måste 
ske med elevens bästa i fokus. 
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