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Sammandragning 

Denna systematiska litteraturstudie har som syfte att undersöka lärare och 
lärarstudenters attityder gentemot att bedriva en inkluderande undervisning.  Den ska 
även undersöka vilka strategier som används för att bedriva en undervisning i ett 
inkluderat klassrum. Resultat är funna från både nationellt och internationellt 
genomförda studier, och tyder på att lärare generellt har en positiv inställning mot en 
inkluderad skola. De strategier som används i verksamheten varierar beroende på 
elevernas behov och ger blandad framgång. Ett specialpedagogiskt perspektiv ligger 
till grund för en tolkning av resultaten.  
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Författarnas fördelning i rapportens skrivprocess 

I denna rapport, skriven som examensarbete vid lärarutbildning vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar, har fördelningen varit enligt följande som 
följd av praktiska skäl: de inledande kapitlen är gemensamt skrivna av 
de tre författarna Tove Jansson, Mikaela Renebrant, Malin Skårner, se 
kapitel med titel 1 Introduktion, 2 Syfte, 3 Ett specialpedagogiskt 
perspektiv, 4 Bakgrund samt 5 Metod. De efterföljande kapitlen är 
individuellt skrivna av författaren Malin Skårner, se kapitlen med titel 
6 Resultat, 7 Diskussion samt 8 Pedagogiska implikationer. 



 

- 1 - 

1 Introduktion 

I dagens skola ska läraren anpassa undervisningen efter varje elevs behov och 
förutsättningar. Undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att den främjar 
elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande med utgångspunkt i elevernas 
tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper (Skolverket, 2011a). Även skollagen, 
kap 1, reglerar undervisningen på så sätt att barnens/elevernas bästa ska sättas i 
främsta rummet. Med detta menas att varje enskild elevs välmående och identitet ska 
prioriteras (Sverige, 2010). 

Under slutet av förra året uppmärksammade Skolverket (2011b) att det finns en 
oklarhet i hur undervisningen för elever med ADHD ska bedrivas. ”Vi [lärare] vet 
för lite om hur undervisningen för elever med diagnoser går till konkret” (ibid). Som 
följd av denna kontrovers synliggörs att det krävs en ökad förståelse för elevernas 
behov för att kunna bedriva en specialpedagogisk undervisning även i de särskilda 
ämnena. Det gäller alla elever med någon form av diagnos och/eller 
funktionsnedsättning.  

Under den tid vi spenderat ute i verksamheten har vi mött elever med olika 
diagnoser, allt från ADHD till aspergers. Vi uppmärksammade även att flera av 
lärarna kände viss osäkerhet i sin kompetens gällande att bemöta dessa elever 
adekvat. Vi anser att varje elev är sin egen individ och det är därför viktigt att de 
bemöts därefter. Genom att deras behov och förutsättningar tillgodoses kan vi främja 
deras kunskapsutveckling. 

I denna litteraturstudie kommer fokus att ligga på lärarrollen och lärandemiljön där 
elever med diagnos och/eller funktionsnedsättning är inkluderade i den dagliga 
undervisningen. Vi kommer att fokusera på en inkluderande undervisningssituation 
och lärares del av denna.  
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2 Syfte 

Utifrån våra erfarenheter under lärarutbildningen har vi fått uppfattningen att lärare 
och även vi studenter känner viss osäkerhet gällande elever med en diagnos och/eller 
funktionsnedsättning. Man kan fråga sig hur lärare ska arbeta för att inkludera dessa 
elever i den ordinarie undervisningen i klassrummet. Genom att fokusera på lärarnas 
synvinkel önskar vi hitta forskningsresultat där denna problematik belyses. Vi har 
valt att fokusera på både nationella och internationella resultat. Våra frågeställningar 
är följande: 

» Vilka attityder finns bland lärare och lärarstudenter gentemot att bedriva en 
inkluderande undervisning i en heterogen klass där eleverna har diagnoser 
och/eller funktionsnedsättningar? 

» Vilka strategier används för att bedriva en undervisning där fokus ligger på att 
inkludera elever med diagnoser och/eller funktionsnedsättningar? 
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3 Ett specialpedagogiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektiv vi har valt att ha i fokus i denna rapport är ett så kallat 
specialpedagogiskt perspektiv. För att vidare kunna använda begreppet 
specialpedagogik är det viktigt att göra en definition för hur det skiljer sig från den 
klassiska pedagogiken. Det kommer även att presenteras olika perspektiv inom 
specialpedagogiken där elever och verksamhetens svårigheter och ansvar skiljer sig 
åt. Dessa kommer att användas när resultatet från de systematiskt funna artiklarna 
diskuteras i ett efterföljande diskussionsavsnitt.  

3.1 Pedagogik och specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett begrepp som flitigt används men som är svårt att definiera på 
ett kortfattat sätt. Dess tvärvetenskapliga grund bygger på teorier från flera områden, 
däribland sociologi och pedagogik (Brodin & Lindstrand, 2010). Det vetenskapliga 
begreppet pedagogik syftar till en ”vetenskap om fostran, utbildning, studier, 
undervisning och personlig utveckling” (Egidius, 2006, s. 294) medan den mer 
vardagligt använda beskrivningen är ”konsten att undervisa” eller att kunna förklara 
någonting på ett begripligt sätt för de man riktar sig till (ibid).  

Hur specialpedagogiken mer konkret skiljer sig från pedagogiken har väckt många 
oenigheter. Forskarna är generellt sett överens om att den har utvecklats ur 
pedagogiken där även många teorier delas inom det vetenskapliga arbetet. Nilholm 
(2007, s. 13) menar att specialpedagogiken tar vid där ”den vanliga pedagogiken inte 
anses räcka till” och att skolan inte kan blunda för att barn ”är olika i flera 
avseenden”. Brodin och Lindstrand (2010) anser att den primära skillnaden gäller 
synen på eleverna och deras individualisering, vilken är starkare i 
specialpedagogiken. Fokus ligger där på den enskilda elevens förutsättningar och 
begränsningar, och de åtgärder som genomförs är individuellt anpassade för eleven i 
fråga.  

Inom specialpedagogiken anpassas undervisningen för varje enskild elev vilket leder 
till att deras olika behov behöver förtydligas. Detta urskiljande har lett till kritik från 
både verksamhet och inblandade individer då det förtydligas att eleven skiljer sig 
från sina klasskamrater på vissa punkter. Det är dock genom att identifiera olika 
grupper som den specialpedagogiska verksamheten ger en möjlighet att erbjuda 
eleverna mer resurser samt att skapa olika arrangemang som upplevs gynna de elever 
som tar del av specialundervisningen (Nilholm, 2007). Ett sådant arrangemang kan 
innebära ytterligare muntlig förklaring för elever med dyslexi vid skriftliga 
uppgiftsbeskrivningar (vår anmärkning). Till följd av kritiken har olika perspektiv 
inom specialpedagogiken uppkommit där synen på eleverna särskiljer sig, och det 
diskuteras livligt om det är elever med svårigheter eller elever i svårigheter som 
befinner sig i skolans verksamhet. Det är denna grundsyn som avgör vilken hjälp 
som kan erbjudas, och på vilket sätt eleverna behandlas (ibid).  
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3.2 Teorier inom ett specialpedagogiskt perspektiv 

Nedan presenteras två specialpedagogiska perspektiv där deras likheter och 
skillnader belyses. Det kompensatoriska och det kritiska perspektivet är 
omdiskuterade inom forskningen varav det första är det vanligast förekommande ute 
i verksamheterna (Nilholm, 2005, 2007). Vi har valt att fokusera på huruvida 
eleverna anses vara med svårigheter eller i svårigheter, vilket i vår utbildning tagits 
upp till diskussion ett flertal tillfällen och delade åsikter har framkommit. Denna 
skillnad för hur pedagoger ser på elevers svårigheter är avgörande för hur 
verksamheten bedrivs, vilket även Nilholm (2005, s. 125) belyser: “olika perspektiv 
på specialpedagogik” ger ”radikalt olika konsekvenser för hur sådan verksamhet ska 
förstås och organiseras”. 

3.2.1 Kompensatoriskt perspektiv 

Inom det kompensatoriska perspektivet ligger fokus på att det är eleverna som har 
problem och att dessa måste kompenseras för. Det är därför av stor vikt att först 
identifiera dessa svårigheter och i flertalet fall gruppera eleverna därefter, varför 
detta perspektiv även har kallats för det kategoriserande perspektivet. Det sker en 
särskiljning för de elever som avviker från normen. Därefter söks ”psykologiska och 
neurologiska förklaringar” och senare skapas även ”metoder för att kompensera för 
problemet” för att kunna hjälpa dessa elever med sin skolgång (Nilholm, 2007, s. 
25). Inom detta perspektiv är det därför inte skolverksamheten som har direkta 
skyldigheter gentemot eleverna att förändra och förbättra sina arbetsmetoder, det är 
istället elevens ansvar. Alla svårigheter projiceras i och med det på barnen och 
ungdomarna.   

3.2.2 Kritiskt perspektiv 

Inom det kritiska perspektivet ligger istället fokus på att eleverna är i svårigheter 
och det är verksamhetens arbetsmetoder som kritiseras. Eventuella 
skolmisslyckanden bör istället letas efter utanför eleven (Nilholm, 2007). Även inom 
detta perspektiv uppmärksammas att eleverna har olika förutsättningar men istället 
för att skuldbelägga dem är det viktigt att se vad skolan väljer att göra med dessa 
olikheter. Det kritiska perspektivet är negativt inställt till en särskiljande 
specialpedagogik och fokuserar på en inkluderande verksamhet där tydliga 
grupperingar ska suddas bort. Det framgår därmed att det kritiska perspektivet är 
kritiskt mot det kompensatoriska perspektivets utgångspunkter (ibid).  
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4 Bakgrund 

I detta avsnitt belyses begreppen integrering och inkluderings framväxt inom skolans 
verksamhet, och hur elevsynen har ändrats allt efter som inkludering har kommit att 
bli det mer framträdande av de båda begreppen.  

4.1 En skola för alla  

Under 1940-talet började politikerna i Sverige att styra sina diskussioner mot 
möjligheterna att skapa en skola för alla, det vill säga en skola för alla elever oavsett 
förmåga och social klass (Hjörne & Säljö, 2009).  

Skolan har en viktig uppgift att få eleverna att ta till sig de grundläggande värden 
som det svenska samhället vilar på: människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde oavsett kön, ras, religiös och 
social bakgrund, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga 
och utsatta människor. 

Skolverket, 2000, s. 2 

Citatet ovan beskriver vilken riktning Skolverket vill att den svenska skolan ska 
sträva mot. Värderingarna hänger samman med en strävan mot att skapa en skola där 
alla är välkomna och trivs, en skola för alla. Brodin och Lindstrand (2010) skriver att 
en skola för alla ska vara en skola där det finns goda förutsättningar för lärande. 
Lärare ska också ha en god och bred kompetens. Nilholm (2003) menar att 
inkludering handlar om att förändra skolmiljön så att den passar varje, enskild elev. 

Hjörne och Säljö (2009) skriver om hur skolan såg ut under början av 1900-talet, då 
man använde sig av segregering för att underlätta undervisningen. Elever med så 
kallade mentala brister ansågs dra ner undervisningen och försämra resultaten för 
eleverna med ett normalt intellekt. Man menar att denna avskiljning var till fördel för 
de så kallade normala eleverna som kom hela och rena till skolan. De elever som 
ansågs avvikande var trotsiga, vanartiga, hårda, oböjliga och stygga. Dessa elever 
utgjorde en tyngande barlast som hindrade tempot i undervisningen. Därför 
bestämdes att en avskiljning från den regelrätta skolan måste göras, elever som inte 
ansågs normala skulle placeras i andra institutioner. På så sätt kunde de regelrätta 
eleverna skyddas från de så kallade vanartade eleverna. För lärarnas del ska denna 
avskiljning ha gjort att de lättare kunde förbättra sin undervisning och fick därmed 
högre status. De lärare som undervisade elever med kommunikativa och 
intellektuella handikapp blev frustrerade över den ohållbara klassrumssituationen, 
och som följd ifrågasattes deras kompetens på grund av alla disciplinproblem som 
uppstod. Det tillkom då krav på förändring och nya handlingsstrategier ställdes där 
en segregerad undervisning blev verklighet (ibid). 

4.2 Integrering och inkludering 

Begreppet integrering är vanligt förekommande inom skolans verksamhet och 
handlar om gemenskap, ömsesidighet, kommunikation och delaktighet (Brodin & 
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Lindstrand, 2010). För att en integrering ska äga rum krävs det att eleven först har 
varit segregerad från den ordinarie undervisningen. Vid en demokratisk människosyn 
ses istället olikheter som en fördel, inte en belastning, vilket innebär att skolans 
verksamhet bör sträva mot att en segregering undviks. En sådan människosyn växer 
fram genom att interagera med sina klasskamrater, oberoende av olikheter. 
Författarna menar att integrering betyder en ideologiskt förankrad målsättning med 
en utvecklingsprocess som leder fram till en så kallad integration (ibid). Vernersson 
(2007) belyser att en integrering kan se olika ut, och kan i praktiken också vara en 
form av segregering. Som exempel ges en elev som undervisas gemensamt i 
klassrummet tillsammans med övriga elever, men som även undervisas enskilt. 

Brodin och Lindstrand (2010) skriver att begreppen integrering och normalisering 
har varit ett stort diskussionsämne sedan 1950-talet. Då infördes 
normaliseringsprincipen, vilken kom att innebära att personer med funktionshinder 
skulle få leva enligt samma villkor som andra barn och vuxna. Till följd av denna 
princip inleddes en eftersträvan där en integrering för allas lika villkor låg i fokus. 
Kortfattat kan det sägas att steget togs från ett särskiljande till ett inneslutande och 
inkluderande perspektiv. 

På senare år har begreppet inkludering kommit att ersätta det äldre begreppet 
integration, och används flitigt i skolans verksamhet. Inkludering används främst i 
sammanhang där det talas om barn med särskilda behov eller barn i behov av särskilt 
stöd. Det är därför viktigt som lärare att ha en förståelse för att barn är olika och att 
verksamheten ska organiseras utifrån detta faktum (Nilholm 2006). Författaren 
förklarar vidare att genom det kritiska perspektivets syn på specialundervisning tas 
det fasta på barns olikheter och ser dessa som tillgångar istället för hinder. 
Olikheterna är inget som hindrar eller stör undervisningen, utan snarare berikar. Det 
pedagogiska arbetet anpassas således till alla dessa olikheter, så att alla barn känner 
sig inkluderade (ibid).  
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5 Metod 

Nedan presenteras de sökstrategier som har använts i denna systematiska 
artikelsökning och följs av en presentation för var och en av de valda artiklarna. De 
databaser som har utnyttjats vid sökningen är DiVA och ERIC. 

5.1 Genomförande 

I en systematisk litteraturstudie ska en forskningsprocess följas där 
datainsamlingsmetod, urvalsmetod, genomförandet av datainsamling och 
analysmetod är bestämda i förväg. Det ska även ingå etiska överväganden samt 
kvantitativa alternativt kvalitativa ställningstaganden (Forsberg & Wengström, 
2008).  

Vi har valt att använda oss av två sökdatabaser, DiVA, Digitala Vetenskapliga 
Arkivet, och ERIC, Educational Resource Information Center. Genom att söka i 
dessa databaser får vi fram både nationellt och internationellt publicerade 
vetenskapliga artiklar med en tydlig markering om en refereegransking har skett eller 
inte.  

5.1.1 Sökord 

Det vanligaste sättet när sökord ska väljas är, enligt Forsberg och Wengström (2008), 
att utgå från sin frågeställning och söka på ordkombinationer eller enstaka ord. Dessa 
ord kan kombineras på olika sätt i en så kallad frisökning där de booleska 
operatorerna AND, OR och NOT används. Genom att använda operatorn AND 
begränsas sökningen och resultatet smalnas av. Används OR utvidgas istället 
sökningen och det ges ett bredare resultat. Används NOT påträffas resultat som 
innehåller A men inte B. Det går även att genomföra en så kallad trunkering, vilket 
innebär att början eller slutet av ordet ersätts med en asterisk. Till exempel om en 
sökning görs på teach* går det att hitta ord som teacher och teaching (ibid).  

Då syftet med rapporten är att undersöka hur inkluderingen ser ut i skolan och 
lärarnas attityder kring denna har vi använt oss av följande sökord: ADHD, attitude, 
education, inclu*, inclusion, inclusive, Sweden, teach*, teacher, ’regular education’, 
’special needs’. 

När vi valde våra sökord utgick vi från vår frågeställning och använde oss av 
operatorn AND för att få en begränsad sökning. Många av resultaten innehöll orden 
inclusion och inclusive och därför valde vi att använda dessa ord i kombination med 
andra. Vi använde oss även av trunkering för att öppna upp de möjliga sökresultaten. 
För att avgränsa sökningen ytterligare valde vi att endast söka artiklar som var peer 
reviewed, vilket gav oss granskade publicerade vetenskapliga artiklar.  

I vår presentation av de valda artiklarna har vi valt att även förtydliga den exakta 
söksträng som använts. Detta för att eventuella läsare ska kunna använda sig av vår 
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metod för att få fram samma artiklar. Genom att framhålla alla steg av 
genomförandet ökar trovärdigheten för en korrekt systematisk litteratursökning.  

5.2 De valda artiklarna 

När vi inledde sökningen av artiklarna hade vi inga förväntade resultat, och därför 
var det viktigt att de sorterades i kronologisk ordning för att ha en inledande 
urvalsprocess. Nyare artiklar används företrädesvis framför äldre. När ett urval skulle 
göras bland sökresultaten utgick vi först från deras titel och hur väl den stämmer 
överens med våra frågeställningar, innan vi gick vidare och läste deras 
syfte/frågeställningar och abstract. I det sista skedet läste vi resultat och utifall att 
även det stämde bra överens med våra frågeställningar blev den artikeln vald. 
Artiklar som saknade relevant innehåll valdes bort på grund av olika anledningar, 
bland annat att de var för långa och att syftet var alltför specifikt så att det var svårt 
att få fram ett nationellt användbart resultat. Det var svårt att hitta endast artiklar med 
ursprung i Sverige, därför blev det naturligt att vi utvidgade studien till både ett 
nationellt och internationellt plan. 

5.2.1 Presentation av varje enskild artikel 

Nedan presenteras de valda artiklarna individuellt där deras kvalitativa alternativt 
kvantitativa ansats samt deras eventuella etiska ståndpunkter belyses. 

Beacham & Rouse (2012). Student teachers’ attitudes and beliefs about inclusion 
and inclusive practice. Artikeln berör brittiska lärarstudenter och deras attityder 
gentemot en inkluderande undervisningsmiljö. Metoden som använts är av 
kvantitativ ansats där en enkät har besvarats av studenterna, med svarsalternativ från 
’strongly disagree’ till ’strongly agree’. Inga etiska överväganden framgår i artikeln.  

Sökord i ERIC: ’special needs’ AND inclusion AND ’regular education’. 

de Boer m.fl. (2011). Which Variables Relate to the Attitudes of Teachers, Parents 
and Peers towards Students with Special Educational Needs in Regular 
Education? Artikeln berör en kvantitativ enkät som genomförts av lärare (samt 
föräldrar och elever) angående deras attityder mot att elever som är i behov av 
specialundervisning är inkluderade i den traditionella undervisningen. Enkäten 
utfördes i Nederländerna, och berör elever i grundskolan, deras föräldrar och lärare. 
Inga etiska överväganden framgår i artikeln. 

Sökord i ERIC: ’special needs’ AND inclusion AND ’regular education’. 

Geng (2011). Investigation of Teachers' Verbal and Non-Verbal Strategies for 
Managing Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Students' Behaviours 
within a Classroom Environment. Artikeln berör vilka verbala och icke-verbala 
strategier som används för elever med ADHD i en så kallad normal klassrumsmiljö. 
De berörda lärarna saknar direkt specialpedagogisk utbildning. I en kvalitativ ansats 
har observationer utförts i den direkta klassrumsmiljön vid tre skolor i Australien. Då 
studien involverar minderåriga elever har föräldrarna gett sitt godkännande till att 
deras svar får användas i forskningssyfte.  

Sökord i ERIC: teach* AND ADHD. 



 

- 9 - 

Jerlinder (2010). Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med 
rörelsehinder: en utopi? Artikeln berör svenska grundskollärare i idrott och hälsa 
och deras attityder gentemot en inkluderande undervisning för elever med fysisk 
funktionsnedsättning. En enkätundersökning skickades ut via mail vilken antog en 
kvantitativ ansats, och vid denna arbetsmetod kan deltagarnas anonymitet 
säkerställas enligt författarna.  

Sökord i DiVA: inclu* AND teach*. 

Jerlinder m.fl. (2010). Swedish primary-school teachers' attitudes to inclusion – 
the case of PE and pupils with physical disabilities. Artikeln berör den svenska 
grundskolan och hur lärare i idrott och hälsa ser på inkludering för elever med fysisk 
funktionsnedsättning. En kvantitativ enkät har besvarats via e-mailutskick och enligt 
författarna har där med deltagarnas anonymitet säkerställts.  

Sökord i ERIC: inclusive AND ‘special needs’ AND Sweden. 

Nel m.fl. (2011). A comparative perspective on teacher attitude-constructs that 
impact on inclusive education in South Africa and Sweden. Artikeln har fokus på 
lärarattityder gentemot en inkluderande undervisningssituation och en jämförelse 
görs mellan verksamma lärare i Sverige och i Sydafrika. I Sverige har en 
inkluderande undervisning varit målet under flera årtionden medan det är en relativt 
ny metod i Sydafrika. En kvantitativ enkätundersökning har besvarats där deltagarna 
har angett på en skala mellan 1-5 hur de ser på olika påstående gällande en 
inkluderande undervisning. Deltagarnas anonymitet har enligt författarna kunnat 
säkras.  

Sökord i DiVA: inclusive AND attitude. 

Nilholm & Alm (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, 
teacher strategies, and children's experiences. Artikelns fokus ligger på en 
observationsstudie utförd i en klass där fem av 15 elever är diagnostiserade med en 
funktionsnedsättning. Det antogs en kvalitativ ansats där lärarnas strategier för en 
inkluderande undervisningsmiljö lyftes fram genom intervjuer. Inga etiska 
övervägande framgår i artikeln.  

Sökord i DiVA: teach* AND inclusive. 

Tjernberg (2011). Specialpedagogik i skolvardagen. Denna vetenskapliga uppsats 
fokuserar på en kvalitativ ansats där verksamma grundskollärare i Sverige 
observerades och intervjuades gällande deras inkluderande klassrumsundervisning 
för elever diagnostiserade med läs- och skrivsvårigheter. Etiska överväganden har 
tagits gällande de inblandades integritet och anonymitet. 

Sökord i DiVA: ‘special need*’ AND teacher. 
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5.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras i en systematisk litteraturstudie med tanke på urval 
och presentation av resultat. Det är viktigt att tänka på att etiska överväganden har 
gjorts och att undersökningen fått tillstånd från en etisk kommitté. Alla artiklar ska 
redovisas och presenteras även om de inte stöder hypotesen. Att inte presentera de 
artiklar som inte stöder forskarens åsikt anses oetiskt (Forsberg & Wengström, 
2008). I vår litteraturstudie har vi varit medvetna om den etiska aspekten och etiska 
överväganden har granskats i artiklarna. Under bearbetningen av artiklarna framgick 
det att fem av dessa hade etiska överväganden, till exempel att minderåriga elever 
fått medgivande från sina förmyndare eller att integritet och anonymitet har kunnat 
säkerställas vid en enkätundersökning. I tre av artiklarna framkom inte några etiska 
överväganden. Då studierna berör vuxna individer anser vi att vi kan frångå de etiska 
aspekterna, och där med har vi valt dessa artiklar ändå. 

I de valda artiklarna framkommer motsägelsefulla resultat där forskarna påvisar så 
väl positiva som negativa attityder gentemot att bedriva en inkluderande 
undervisning. Detta visar att vi har använt ett etiskt förhållningssätt i vårt val av 
artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

5.4 Tematisering av resultaten 

De resultat vi finner i artiklarna tematiseras i resultatdelen för att underlätta 
tolkningen med hjälp av det teoretiska perspektivet. Genom en tematisering lyfter vi 
fram olika forskningsresultat och gemensamma punkter vilket bidrar till att 
ytterligare förtydliga oklarheter och att lyfta fram det som är väsentligt. Vid 
eventuella motsägelsefulla resultat är det vid en tematisering möjligt att ställa dem 
mot varandra och försöka bena upp varför det har blivit olika resultat. 

De huvudteman som är funna i resultaten berör lärare och lärarstudenters attityder 
angående en inkluderande undervisning samt vilka strategier som används vid en 
sådan undervisning. De båda temana följer de frågeställningar som går att finna i 
studiens syfte, och har i sin tur två eller flera underteman.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt förtydligas och tematiseras varje artikels, antingen ensamt eller 
tillsammans med en eller flera artiklars, resultat. Genom att ställa artiklarna mot 
varandra kan deras resultat komma att styrkas av ytterligare forskningsresultat eller 
att bemötas av motsägelsefulla resultat. 

6.1 Attityder gentemot en inkluderande undervisning 

I de resultat vilka berör lärare och lärarstudenters attityder fanns ytterligare teman, 
vilka nedan har presenterats under respektive rubrik.  

6.1.1 Attityder i grundskolan, nationellt och internationellt 

Enligt forskningsresultaten i de valda artiklarna är attityderna gentemot en 
inkluderande undervisning överlag positiva, med några resultat som lutar åt ett mer 
negativt håll och några som lutar åt ett mycket positivt håll. Det som huvudsakligen 
påverkar attityderna är tidigare erfarenheter av att undervisa inkluderande och vilket 
stöd lärarna uppfattar sig få från sin arbetsplats och sina kollegor.  

I den svenska grundskolan visar flera studier snarlika resultat (Jerlinder, 2010; 
Jerlinder m.fl., 2010; Nilholm & Alm, 2010) där de tillfrågade lärarna uppger en 
positiv till mycket positiv attityd gentemot en inkluderande undervisning. En 
gemensam faktor som bidrar till dessa positiva attityder uppger flera av lärarna beror 
på att de tidigare har arbetat med ett inkluderande arbetssätt och där med har upplevt 
positiva resultat personligen. Jerlinder (2010) samt Jerlinder m.fl. (2010) har 
fokuserat på idrottsundervisningen, och de lärare med tidigare erfarenheter av att 
undervisa elever med fysiska funktionsnedsättningar är signifikant mer positiva än de 
som är oerfarna i detta avseende. 

Resultat funna av Nilholm och Alm (2010) visar att det även finns positiva 
inställningar gällande elevers olikheter där de ses som tillgångar i klassrummet. Det 
kan dock i särskilda fall vara problematiskt för den enskilda eleven. En av de 
intervjuade lärarna uttryckte svårigheter med att undervisa inkluderande då de 
nationella proven inte har elevernas olikheter i åtanke när de ställer krav på att alla 
elever ska uppnå samma mål (ibid).  

Nel m.fl. (2011) har fått fram resultat som motstrider de ovan presenterade, där 
svenska grundskollärare i genomsnitt har en likgiltig till något negativ inställning 
gentemot en inkluderande undervisning. Majoriteten av lärarna anser att den vanliga 
skolan inte kan bidra med tillräckligt stöd för elever med försvagningar 
(impairments, min övers.). Denna åsikt styrks ytterligare då de är positiva till att 
specialskolan finns, dock ska den endast finnas som ett komplement till den ordinarie 
skolan (ibid).  

På ett internationellt perspektiv är attityderna gentemot en inkluderande undervisning 
i stort sett positiva, vilket ligger i enhet med attityderna i Sverige. I Nederländerna 
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anser majoriteten av de tillfrågade grundskollärarna att de behöver lära sig mer om 
ett inkluderande perspektiv för att bättre bedriva en sådan undervisning, men de 
anser sig ha bra tålamod för elever som är i behov av extra stöd för att följa med i 
arbetstakten (de Boer m.fl., 2011). Attityderna avviker i Sydafrika, vars motsvarighet 
till svenska Skolverket införde ett inkluderande arbetssätt så sent som år 2001. De 
grundskollärare vilka deltog i studien är likgiltigt inställda till en inkluderande 
undervisning, och det krävs stora resurser för att ge stöd åt lärarna och för att 
utveckla undervisningen. Flera av dem är negativt inställda till att det faktiskt är 
möjligt att genomföra en inkluderande undervisning, och de anser till viss del att 
fokus borde ligga på de problem som finns hos eleverna (Nel m.fl., 2011).  

6.1.2 Lärarstudenters attityder 

Beacham och Rouses (2012) artikel behandlar lärarstudenter och deras attityder 
gentemot en inkluderande undervisning. Under sin utbildning genomgår studenterna 
en kurs där de får insyn och även egen erfarenhet av att bedriva denna undervisning. 
På det stora hela framgår att studenternas inställningar inte ändras, varken till det 
bättre eller till det sämre, efter att kursen slutförts. De behåller en positiv attityd 
gentemot de generella principerna för att en inkluderande undervisning ska bedrivas, 
men flertalet uttrycker tveksamheter mot det praktiska genomförandet (ibid).  

Forskarnas studie (Beacham & Rouse, 2012) innefattar lärarstudenter inriktade mot 
grundskolan så väl som mot gymnasieskolan. I början av studien fanns det ingen 
signifikant skillnad mellan de både åldersgrupperna, men efter genomförd kurs hade 
deras attityder förändrats. Studenterna inriktade mot gymnasieskolan blev signifikant 
mer negativa gentemot en inkluderande undervisning, i jämförelse med 
grundskollärarna. Deras negativa inställning gäller påståenden om att vissa elever 
bäst undervisas utanför den ordinarie skolan, och att deras arbetsuppgift är att 
undervisa de elever som vill lära sig. Gymnasielärarna anser även i högre grad att 
elever bör grupperas efter förmåga för att bäst uppnå sina mål (ibid). Viktigt är det 
dock att poängtera att majoriteten av studenterna, oavsett åldersgrupp, är negativt 
inställda till en elevgruppering efter förmåga.    

6.1.3 Skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares attityder 

Beacham och Rouse (2012) har funnit resultat där manliga lärarstudenter i högre 
utsträckning har negativa attityder gällande en inkluderande undervisning, i 
jämförelse med sina kvinnliga studiekamrater. Ungefär var femte manlig student (till 
skillnad mot en av hundra kvinnor) anser att det finns elever vilka bäst undervisas 
utanför den ordinarie skolan. Efter att studenterna genomgått en kurs gällande 
inkluderande undervisning blev de manliga lärarstudenterna mer negativt inställda 
till att undervisa elever med inlärningssvårigheter då det tar för lång tid. De kvinnliga 
studenternas attityder blev istället mer positiva (ibid).  

En studie har även genomförts bland verksamma lärare i Nederländerna (de Boer 
m.fl., 2011) där det inte går att påvisa någon signifikant skillnad mellan manliga och 
kvinnliga lärare. De båda könen har en positiv attityd gentemot en inkluderande 
undervisning. Jerlinders (2010) studie bland svenska idrottslärare visar dock en svag 
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tendens mot att kvinnliga lärare under 38 år är mer positivt inställda mot en 
inkludering.  

6.1.4 Kompetens och resurser påverkar attityden 

Tidigare presenterade resultat visar att majoriteten av verksamma lärare har en 
positiv inställning mot en inkluderande undervisning. Det finns flera faktorer som 
påverkar deras attityd. Den huvudsakliga faktorn berör lärarnas kompetens och om 
de anser sig ha den utbildning som krävs (Jerlinder m.fl., 2010). Vidare påverkar 
även stress och tidspressen av att hinna med resten av klassen, samt hur mycket stöd 
det går att finna hos kollegor och skolans ledning (Jerlinder m.fl., 2010; Jerlinder, 
2010). Utöver det sociala stödet som annan personal kan bidra med är det även 
viktigt att det på skolan finns resurser i form av anpassade lokaler. Där bland är 
idrottsämnet i stort behov för att lärarna ska känna sig tillräckliga att kunna inkludera 
elever med fysiska funktionsnedsättningar. En positiv attityd bidrar till en bättre 
undervisning (Jerlinder, 2010).  

Enligt resultat funna av de Boer m.fl. (2011) uppger 95 % av de tillfrågade lärarna att 
de har tidigare erfarenheter av elever med diagnoser och/eller 
funktionsnedsättningar. Trots väldigt spridda antal års erfarenheter i verksamheten 
har en fjärdedel av lärarna mindre än 4 års erfarenhet, det finns därmed ingen 
signifikant skillnad i deras inställning mot att arbeta inkluderande, utan de har en 
övervägande positiv attityd. Jerlinder (2010) stödjer resultatet ytterligare genom att 
visa att tidigare positiva erfarenheter bidrar till att förbättra deras inställning.  

6.2 Undervisningsstrategier i ett inkluderat klassrum 

Nedan presenteras de strategier vilka används av verksamma lärare för att genomföra 
en inkluderande undervisning för elever med diagnoser och/eller 
funktionsnedsättningar.  

6.2.1 Varierande strategier för elever med diagnoser 

Nilholm och Alm (2010) har utfört sin studie i ett heterogent klassrum där fem av 
femton elever är diagnostiserade, det framgår dock inte vilka diagnoser som berörs. 
För att sträva mot en inkluderad undervisning används sex olika strategier, här 
kortfattat beskrivna: I) instruktionerna för varje arbetsuppgift anpassas för den 
individuella eleven, II) det sätts upp tydliga arbetsramar, med regler som ska följas 
av alla, III) gruppaktiviteter används för att stärka den sociala aspekten av 
inlärningen, IV) det skapas goda relationer med föräldrarna, V) arbeta verbalt i alla 
ämnen för att bredda inlärningen, och VI) undvik konfrontationer som sätter eleverna 
i svåra situationer i klassrummet. Genom att använda dessa strategier som lärare i 
grundskolan går det att tillämpa en inkluderande undervisning.  

Enligt statistik från år 2005 uppskattas att “sju procent av eleverna i årskurs 3 i 
Sverige har specifika ordavkodningsproblem, vilket är ett utmärkande drag vid läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi” (Skolinspektionen, 2011, s. 10–11). Denna siffra 
innebär en på femton, vilket medför att varje verksam lärare kommer att undervisa en 
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eller flera elever i dessa svårigheter under sin karriär. Tjernberg (2011) betonar i sin 
rapport olika strategier lärare i grundskolan använder för att bidra till ett 
inkluderande lärande i sitt klassrum. Genom att frångå de ordinarie läromedlen och 
istället anpassa materialen åt eleverna kan de delta efter egen förmåga och ändå 
uppnå samma mål. För att komma fram till vad som passar varje individuell elev 
”måste man vara beredd att prova olika sätt att arbeta […] Det gäller att inte ge upp 
om något visar sig inte fungera” (a.a., s. 113). Det är inte endast material som går att 
individanpassa utan även omgivningen i läromiljön och arbetsmetoderna. Några 
elever arbetar bäst ensamma i tysta och lugna miljöer medan andra arbetar bäst i 
grupp i klassrummet. En lärare i studien betonar betydelsen av att låta eleverna själva 
vara delaktiga i besluten om hur de bäst lär sig och övar upp sin läsförmåga. 
Tjernbergs resultat visar även att för elever i läs- och skrivsvårigheter kan det vara 
bra att byta bort klassrumsmiljön och ge eleverna ”möjligheter att ta in kunskapen på 
ett annat sätt” (a.a., s. 117). En strategi, menar Tjernberg (2011), kan därför vara att 
erbjuda en utomhuspedagogik för att ge dem positiva erfarenheter att sedan ta med in 
i klassrummet för vidare inlärning.  

För elever diagnostiserade med ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 
visar resultat från en observationsstudie att lärare använder sig av både verbala och 
icke-verbala strategier (Geng, 2011). Det framgår att beroende på situation och 
elevens påvisade symptom fungerar vissa strategier bättre än andra. Verbala 
strategier som har använts är korta instruktioner, upprepad användning av elevens 
namn för att påkalla uppmärksamhet, positiva förstärkningar genom beröm och att 
använda en lugn och tydlig röst. De icke-verbala strategier som använts med positiva 
resultat har varit handgester som förtydligar det verbala, att peka på de skriftliga 
instruktionerna, att lägga en hand på elevens axel för att förtydliga att samtalet rör 
dem två emellan, ögonkontakt och att med huvudet förtydliga negativa beteenden 
genom att skaka nekande. Det är viktigt som lärare att föregå med gott exempel, 
vilket framgår i studiens resultat. När läraren höjde rösten tillbaka mot eleven ledde 
det till trotsigt beteende i alla observerade lärosituationer (ibid). 

6.2.2 Funktionsnedsättningar bidrar till tvivel av kompetens 

Forskningsresultat funna i Jerlinder (2010) tyder på att lärare uppfattar att de själva 
inte har tillräcklig kompetens och känner sig oförberedda för att kunna bedriva en 
inkluderande undervisning. Lärare i grundskolans idrott upplever att de inte har 
”tränats i” att tänka enligt ”ett inkluderande pedagogiskt perspektiv” (Jerlinder, 2010, 
s. 50) vilket bidrar till att de upplever en avsaknad av strategier att använda. Samma 
studie visar att de lärare som känner sig förberedda även har en mer positiv 
inställning gentemot att bedriva undervisning där elever med funktionsnedsättningar 
är inkluderade.  

Enligt en fallstudie, presenterad i samma uppsats (Jerlinder, 2010), framkommer att 
det är fullt möjligt att bedriva en lyckad inkluderad undervisning om lärarna får rätt 
metoder. Genom att identifiera elevernas behov och eventuellt omfördela de 
tillgängliga resurserna kan det bli positiva resultat (Jerlinder, 2010). Om lärarna 
själva har en positiv inställning och ”en smula påhittighet och kreativitet” (Jerlinder, 
2010, s. 54) går det att skapa rätt förutsättningar även för elever med fysiska 
funktionsnedsättningar i en idrottsundervisning.  
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7 Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion vilken för resonemang kring och 
konstruktivt kritiserar den valda metoden. Det resoneras även kring de valda 
artiklarnas resultat utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. De teman som ligger till 
grund för resultatavsnittet utnyttjas för att leda läsaren.  

7.1 Metoddiskussion 

I denna uppsats användes en systematisk litteratursökning för att finna relevanta 
artiklar för det syfte och de frågeställningar som studien bygger på. Den metod vi har 
använt är utformad efter Forsberg och Wengström (2008) samt rekommendationer 
från Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitet 
i Kalmar.  

Till en början hade vi som syfte att fokusera på en inklusion av elever 
diagnostiserade med ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, men efter att 
ha genomfört en provsökning framkom det tydligt att det valda området var alldeles 
för avsmalnat. Genom att utöka sökningarna till att omfatta alla typer av diagnoser 
samt funktionsnedsättningar fann vi ett större antal relevanta artiklar. Som följd 
ändrade vi därför syfte och frågeställningar till de nu gällande. 

De databaser vi har använt genom hela studiens utförande är ERIC och DiVA, vilka 
båda innehåller publikationer skrivna på eller översatta till engelska. Vi var från 
början eniga om att en sökning efter engelska artiklar skulle ge oss både nationella 
och internationella resultat, då även de flesta svenska studier publiceras på engelska. 
Genom att inte begränsa oss till artiklar skriva på svenska, som följd av en 
bekvämlighet från vår sida, ökar vi vår etiska medvetenhet (Forsberg & Wengström, 
2008).  

För att hitta artiklar med resultat relevanta för studiens syfte är det viktigt att välja 
sökord vilka avgränsar sökningen. Inledningsvis fokuserade vi på begreppen 
inclusion och inclusive då dessa avser det övergripande syftet med en inkluderande 
undervisning. För att avgränsa till en lärandemiljö i skolan kombinerade vi dessa 
med den booleska operatorn AND och begrepp som education och teach*. Vi 
började nu få färre resultat med högre relevans, men sökningarna innehöll 
fortfarande alldeles för många träffar för att vi skulle kunna välja artiklar 
systematiskt. Genom att kombinera med mer specifika sökord som ’regular 
education’, attitude och ’special needs’ kunde vi nu göra våra urval, varpå vi till en 
början fann ett tjugotal artiklar med relativt hög relevans. Efter att mer noggrant läst 
artiklarnas syften och resultat valdes åtta av dessa artiklar ut till denna 
litteraturstudie. 

I uppsatsens metodavsnitt presenteras de valda artiklarna individuellt samt den 
specifika söksträng som användes för att hitta artikeln. Vi valde gemensamt att 
inkludera söksträngen då vi anser att det underlättar för läsaren att själv upprepa den 
genomförda metoden. Då söksträngarna endast är identiska för två av artiklarna, 
Beacham och Rouse (2012) samt de Boer m.fl. (2011), kan det framstå som att 
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sökorden för respektive artikel är handplockade efter att artikeln valts. Detta är dock 
inte fallet och jag är medveten om att denna eventuella missuppfattning kan 
förekomma. Min åsikt är trots detta ändå att det är viktigare att vara tydlig med den 
faktiskt genomförda metoden och att de valda artiklarna ska gå att finna genom 
samma metod.  

7.2 Övervägande positiva attityder bland lärare 

De valda artiklarnas resultat visar på både negativa och positiva attityder gentemot 
att bedriva en inkluderande undervisning. En av de vanligast bidragande faktorerna 
till att majoriteten av dem har en positiv inställning är en tidigare erfarenhet av att 
arbeta tillsammans med elever i svårigheter.  

Resultaten visar att lärare, verksamma både i Sverige och internationellt, har en 
övervägande positiv inställning gentemot att bedriva en inkluderande undervisning i 
sina klassrum. Den vanligaste faktorn som bidrar till en positiv attityd är en tidigare 
erfarenhet av att undervisa elever med diagnoser och/eller funktionsnedsättningar. de 
Boer m.fl. (2011) uppger i sin studie att så många som 95 % har denna 
arbetslivserfarenhet. Trots detta är det vanligt förekommande med viss osäkerhet för 
att undervisningen är genomförbar. Jag skulle vilja sammanfatta deras åsikter som 
jag är positiv till en inkluderande undervisning, men... där det sedan tillkommer 
kritik och tvivel. I Nel m.fl. (2011) framkommer att lärarna har en positiv inställning 
men att majoriteten av dem samtidigt anser att den ordinarie undervisningen och 
skolan inte kan ge eleverna det stöd som behövs. Lika så gäller även lärarstudenterna 
i Beacham och Rouses (2012) studie vilka har en positiv attityd gentemot att en 
inkluderande undervisning ska bedrivas, men att de är tveksamma för hur den ska 
genomföras rent praktiskt och att denna undervisning tar för lång tid. Hur kan dessa 
lärare och studenter uppge att de har en positiv attityd men samtidigt ha så mycket 
negativt att föra fram? Den förklaring som jag anser mest trolig är att många av de 
tillfrågade känner förväntningar på sig att de ska ha en positiv inställning. För att 
undvika uppblåsta debatter i media kring hur lärare behandlar elever annorlunda på 
grund av diagnoser och/eller funktionsnedsättningar väljer de att ställa sig i led. Det 
är trots denna risk viktigt att skilda åsikter, och framför allt osäkerheter och tvivel 
förs fram för diskussion. Det är först då vi pedagoger är självkritiska och reflekterar 
över den elevsyn vi har, något som avgör hur undervisningen kommer att bedrivas 
(Nilholm, 2007).  

Trots en stor del positiva attityder går det att finna likgiltiga till negativa inställningar 
både i Sverige och utomlands. I Sydafrika, där attityderna är likgiltiga, infördes ett 
inkluderande arbetssätt i verksamheten först under början av 2000-talet (Nel m.fl., 
2010), medan en skola för alla togs upp för diskussion i Sverige redan under 1940-
talet (Hjörne & Säljö, 2009). Som tidigare nämnts bidrar tidigare erfarenheter till en 
mer positiv inställning, vilket kan vara en bidragande faktor till Sydafrikanernas 
bristande tilltro till arbetsformen. De som nu är verksamma lärare i landet saknar 
personliga upplevelser från sin tid som elever, och de som var utexaminerade före år 
2001 saknade även insyn under sin utbildning. Lärarna har därför inga egna 
erfarenheter att ha som passande exempel för utformandet av sin nu inkluderande 
undervisning. Utan belägg för att heterogena klasser är gynnsamma är det fullt 
förståeligt att flera av dem har en negativ inställning till att en inkluderande 
undervisning är möjlig (Nel m.fl., 2010).  
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Bland lärarna i Sydafrika finns det även en tendens till ett kompensatoriskt 
elevperspektiv. De anser att fokus borde ligga på de problem som eleverna har, inte 
på de svårigheter de befinner sig i (ibid). Även studenter vilka läser till 
gymnasielärare i Beacham och Rouses (2012) studie delar delvis denna uppfattning. 
Flera av dem har en uppfattning att det inte bör ingå i deras arbetsuppgift, att 
undervisa elever vilka inte önskar bli undervisade. Med denna inställning placeras 
åter igen svårigheterna hos eleverna och inte på skolans metoder och verksamhet. 
En negativ elevsyn ger ”radikalt olika konsekvenser” (Nilholm, 2005, s. 125) för hur 
undervisningen kommer att organiseras och det kommer inte att strävas mot att 
bedriva en inkluderande undervisning.  

I flera av studierna uppger lärarna att de inte anser sig ha tillräckliga erfarenheter och 
utbildning för att bedriva en inkluderande undervisning (bl.a. de Boer m.fl., 2012; 
Jerlinder, 2010; Nel m.fl., 2011). I andra studier anser sig lärarna väl kompententa 
(bl.a. Geng, 2011; Tjernberg, 2011). Denna spridning i uppfattning av den egna 
förmågan tyder på att lärarutbildningen varierar så väl mellan länder och inom 
länder. För att öka lärares självförtroenden är det viktigt att de ges möjlighet till 
kompletterande utbildning och att det sker samarbeten på arbetsplatserna. Jerlinder 
(2010) menar att om det ges stöd från skolledning och kollegor blir inställningarna 
till en inkluderande undervisning mer positiv.  

Forskarna Beacham och Rouse (2011) har i Storbritannien undersökt lärarstudenters 
inställningar till en inkluderande skola. Det framgår att deras attityder inte förändras 
signifikant under utbildningens gång utan behålls positiv. Andra studier (bl.a. 
Jerlinder, 2010) visar i sina resultat att lärare med tidigare erfarenheter har en mer 
positiv inställning i jämförelse med de som saknar egna upplevelser. Jag kan utifrån 
dessa resultat dra en slutsats om att fler praktiska moment i lärarutbildning kan bidra 
till att stärka lärares positiva inställningar till en inkludering. Om lärarstudenterna 
upplever gynnsamma erfarenheter ute i verksamheterna kan dessa användas som 
byggklossar för att konstruera den egna undervisningen i framtiden.  

Det är även viktigt att redan under lärarutbildningen ge studenterna möjligheten att 
avgöra vilket av de specialpedagogiska perspektiven de som verksamma lärare vill 
anta. Detta då elevsynen avgör hur undervisningen kommer att bedrivas (Nilholm, 
2007). Om eleverna antas ha svårigheter är det enklare att skjuta ifrån sig ansvaret 
på dem om inlärningen och läromiljön inte fungerar. Det behövs då inte genomföras 
en granskning av sin egen undervisning. Enligt Beacham och Rouse (2012) anser 
gymnasielärarstudenter i högre grad att elever bör nivågrupperas, att de endast ska 
undervisa de elever som vill lära sig, och att vissa elever undervisas bäst utanför den 
vanliga skolan, detta i jämförelse med studenter inriktade mot grundskolan. Dessa 
åsikter passar in i ett kompensatoriskt perspektiv där det är eleverna som antas ha 
svårigheter (Nilholm, 2007). I Sverige kan en orsak bakom de spridda åsikterna 
tänkas vara att grundskolan är obligatorisk medan gymnasieskolan är frivillig, och 
därmed behöver inte alla elever genomgå en gymnasieutbildning varpå lärarna därför 
anser det viktigare att fokusera på de elever vilka själva väljer att genomföra 
utbildningen. 

I studien genomförd av Beacham och Rouse (2012) framkommer även ett intressant 
resultat gällande att de manliga lärarstudenterna är något mer negativa gentemot att 
bedriva en inkluderande undervisning i jämförelse med de kvinnliga studenterna. De 
anser i högre grad att det tar för lång tid att undervisa elever med 
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inlärningssvårigheter och att det finns elever vilka bäst undervisas utanför den 
ordinarie klassen. Även här hamnar det kompensatoriska perspektivet i fokus, med 
en negativ syn på elever som anses ha svårigheter (Nilholm, 2007). Vidare 
forskning kan fokusera på varför det finns en skillnad i åsikt mellan de båda könen, 
och hur lärarutbildningen kan arbeta för att göra deras inställning mer positiv.  

7.3 Variation i strategier 

Det framgår tydligt i artiklarna att de lärare vilka använder sig av strategier för att 
arbeta inkluderande har ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv där eleverna anses 
vara placerade i svårigheter (Nilholm, 2007). Istället för att arbeta för att eleverna 
ska anpassa sig är det metoderna och materialen som anpassas efter varje enskild 
elev. Nilholm och Alm (2010) påvisar i sin studie att lärare huvudsakligen ser 
elevernas olikheter som en tillgång i sina klassrum. De arbetar för att utnyttja 
elevernas skillnader för att utveckla undervisning. Genom att först identifiera de 
svårigheter eleverna befinner sig i går det sedan att anpassa undervisningen på 
korrekt sätt (Nilholm, 2007). Detta är någonting som framkommer tydligt av de 
strategier som används i ett inkluderat klassrum i Sverige (Nilholm & Alm, 2010). 
När eleverna ska utföra ett arbete, så väl individuellt som i grupp, anpassas 
instruktionerna så att varje enskild elev känner sig delaktig och kan ta ansvar för sitt 
eget lärande. Lärarna försöker även utnyttja grupparbeten där eleverna kan ta lärdom 
av varandra och stärka gemenskapen eleverna emellan. Den sociala aspekten av 
inlärningen är viktigt och eleverna behöver känna sig inkluderade av alla, inte endast 
lärarna (Nilholm, 2006:17).  

I studier genomförda av Jerlinder (2010) samt Jerlinder m.fl. (2010) framgår att flera 
av lärarna undervisande i grundskolans idrott anser sig sakna kompetens för att 
bedriva en inkluderande undervisning. De har ont om strategier för att inkludera 
elever med fysiska funktionshinder. Samtidigt menar andra lärare vilka har tidigare 
erfarenheter att de känner sig beredda att bemöta dessa elever på ett korrekt sätt. Det 
framgår därför tydligt att det krävs ytterligare utbildning där både lärarstudenter och 
verksamma lärare ges möjlighet att uppleva positiva inkluderingar för att kunna 
tillämpa individuella strategier i den egna undervisningen.  

Resultat från Tjernberg (2011) och Geng (2011) visar att det krävs tålamod och att 
det krävs tid och utrymme för att prova olika strategier. En lärare svarade att det 
”gäller att inte ge upp om något visar sig inte fungera” (Tjernberg, 2011, s. 113). Det 
är därför viktigt att lärare ges möjlighet att utveckla sin undervisning, vilket lärare i 
Jerlinders (2010) studie anser förbättrar deras inställning gentemot att bedriva den 
inkluderande. De önskar bra stöd från ledning och kollegor.   
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8 Pedagogiska implikationer 

I denna studie har artiklarnas resultat visat på att majoriteten av de verksamma 
lärarna, så väl i Sverige som utomlands, har en positiv inställning gentemot att 
bedriva en inkluderande undervisning i sina klassrum. Trots detta finns det även 
negativa resultat vilket tyder på att lärarutbildningen och de utvecklande arbetena ute 
i verksamheterna inte är fulländande. Enligt resultat funna av Jerlinder (2010), 
Jerlinder m.fl. (2010) samt Nilholm och Alm (2010) menar flertalet lärare att de inte 
känner sig trygga i sin utbildning och att de saknar den erfarenhet som krävs för att 
bedriva en tillfredsställande inkluderande undervisning. Det borde därför göras 
utrymme för ytterligare verksamhetsförlagd utbildning under studietiden där varje 
student ges möjlighet att träffa elever med diagnoser och/eller 
funktionsnedsättningar. För verksamma lärare borde det finnas möjligheter till 
vidareutbildning eller studiebesök för att en inkluderande undervisning inte ska 
kännas främmande. Vidare borde skolans ledning även ge utrymme för lärarna att 
utveckla och prova nya strategier.  

I Nederländerna (de Boer m.fl., 2012) menar lärarna att de behöver lära sig mer om 
en inkluderande undervisning innan de själva kan bedriva en på ett fördelaktigt sätt. 
Det skulle därför vara intressant att se samarbeten mellan länder där strategier och 
erfarenheter delas. För ett land som Sydafrika, där ett inkluderande synsätt infördes 
för drygt 10 år sedan (Nel m.fl., 2011), skulle ett sådant samarbete kunna vara 
stärkande. Deras lärare visade en övervägande likgiltig till negativ inställning och 
genom att få ta del av verkliga exempel som visar att en inkluderande undervisning 
är genomförbar kan deras attityder stärkas.  

Förekomsten av både positiva (bl.a. Jerlinder, 2010; Nel m.fl., 2011) och negativa 
(bl.a. Jerlinder m.fl., 2010; Nel m.fl., 2011) inställningar mot ett inkluderande 
arbetssätt är spridd så väl mellan som inom länder, vilket gör att sannolikheten är 
stor att meningarna även är delade på den enskilda skolan. För att elever ska bli 
behandlade likvärdigt under hela sin skolgång är det viktigt att det finns ett 
samarbete mellan förskola, grundskola och gymnasieskola. Ingen av verksamheterna 
ska ha ett tyngre ansvar än de andra, varpå det är viktigt att lärarna strävar mot att 
uppnå samma mål – att bedriva en inkluderande undervisning där alla elever, oavsett 
diagnos, funktionshinder eller andra svårigheter, känner sig uppmärksammad och 
behandlad med respekt.  
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