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Syftet med studien var att belysa begreppet inkludering utifrån några lärares perspektiv 

samt vilken uppfattning de har kring möjligheterna att arbeta inkluderande i sina 

verksamheter. Detta i ett led att på så vis komma åt den kunskap som behövs för att 

kunna arbeta för ett skolutvecklande arbete med en inkluderande verksamhet som mål. 

Som en del i det undersöktes även lärarnas attityd gällande ett inkluderande arbete. 

Som metod har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer använts. Sex lärare 

som alla har erfarenhet av inkluderande arbete har intervjuats. Lärarna arbetar i samma 

kommun på tre olika skolor. Skolorna är alla F-6 skolor. Två av skolorna arbetar 

åldersintegrerat.  

Resultatet visar att lärarna är positiva till inkludering som grundtanke utifrån att 

motsatsen är exkludering. Deras tolkning av begreppet inkludering överensstämmer 

med tidigare forskning. Möjligheterna att arbeta inkluderande anses dessutom 

begränsade av ett antal förutsättningar. Dessa förutsättningar är framförallt resurser i 

form av personal, hjälpmedel, anpassat arbetsmaterial för eleverna samt i form av tid för 

planering. Det framkommer även att själva det inkluderande arbetet upplevs som något 

påtvingat på två av skolorna.  

Nyckelord 
Inkludering, lärares attityd till inkludering 
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1. Inledning  
 

Som specialpedagog kommer jag ha möjlighet att delta i ett skolutvecklande arbete. Att 

då arbeta för en skola för alla och detta med ett inkluderande arbetssätt som grundtanke 

är för mig en självklarhet. Det står i skollagen (2010:800, 1kap, 4§, s. 16) ”att 

utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna”. Som en av de mänskliga rättigheterna 

nämns människors lika värde Det står även att man utifrån diskrimineringslagen ska 

arbeta för att alla oavsett funktionshinder ska ges samma möjligheter och rättigheter i 

sin utbildning (a.a.) Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) påpekar att det däremot 

inte står att permanenta segregerande grupper är förbjudna samt att sådana grupper 

förekommer i skolan (a.a.). Ordet inkludering finns inte heller med i vare sig läroplan 

eller skollag (Persson & Persson 2012). Persson & Persson (2012) menar dock att 

inkludering är den utgångspunkt som både den svenska lagstiftningen och 

internationella överenskommelser anser att skolan ska arbeta utifrån. Sveriges 

kommuner och landsting (2009) har i sin analys av öppna jämförelser av skolorna i 

Sverige listat framgångsfaktorer. Där finns ett inkluderande synsätt med som en av 

framgångsfaktorerna (a.a.). Enligt Göransson m.fl. (2011) fanns det permanenta 

undervisningsgrupper för elever med diagnoser i 50 procent av de kommuner som 

deltog i den forskningsstudie Göransson, Nilholm och Karlsson genomförde. Särskild 

undervisningsgrupp angavs även som ett av de sätt som användes i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Forskarna tror även att det finns ett mörkertal kring detta då flera 

stora kommuner inte svarade samt att de kan ha undvikit att redovisa då de vet att det 

förväntas att särskilda undervisningsgrupper inte används i arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd. Nilholm uppskattade 2007 att det var mellan 2,3 procent och 3,1 

procent av eleverna i grundskolan mellan sju och sjutton år som tillbringade det mesta 

av sin skoltid i någon form av särskild undervisningsgrupp och att mer permanenta 

segregerade grupper inte var ovanligt (a.a.).  

Mina förkunskaper från inkluderande arbete och hur lärare tar sig an uppgiften att arbeta 

utifrån en inkluderande tanke har gett mig ett antal förutfattade meningar. Dessa handlar 

bland annat om att lärare har en negativ attityd till inkludering och hellre skulle se att 

någon annan tog hand om eleverna i behov av särskilt stöd åt dem. Mina tankar går då 
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kring hur lärarna tolkar begreppet inkludering och hur de ser på sina möjligheter att 

arbeta inkluderande. Detta valde jag att studera i denna uppsats och även då titta på 

vilken attityd lärare har till inkludering. Utifrån att jag studerar till specialpedagog och 

arbetar på en högstadieskola handlar det för mig om hur vi tar hand om alla elever i 

grundskolan utan att använda oss av segregerande lösningar. Att belysa lärarnas 

inställning till inkludering ser jag som en viktig del i det skolutvecklande arbetet för en 

skola för alla med hjälp av inkludering.  
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa begreppet inkludering utifrån några lärares 

perspektiv samt vilken uppfattning de har kring möjligheterna att arbeta inkluderande i 

sina verksamheter. Som en del i det är också att undersöka deras attityd gällande ett 

inkluderande arbete. 

2.2. Frågeställningar  

Vilken inställning har lärarna till inkludering?  

Vad innebär begreppet inkludering för lärarna? 

Hur ser lärarna på sina möjligheter att arbeta inkluderande? 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

Vid min litteratursökning har jag utgått ifrån nyckelbegreppen inclusion, teachers 

attitudes on inclusion samt deras motsvarighet på svenska, inkludering och lärares 

attityder kring inkludering. Med hjälp av dessa har jag sökt efter vetenskapliga artiklar 

och böcker via universitetsbibliotekets katalog och databaser. Utifrån referenserna i 

dessa artiklar och böcker har jag sökt vidare. Jag har hittat ny litteratur i pedagogiska 

tidskrifter och även utifrån dem letat mig vidare med utgångspunkt i referenslistan. I 

detta avsnitt redovisas det jag hittat under litteratursökningen som jag anser viktigt 

utifrån mina frågeställningar. Det finns även i detta avsnitt med litteratur och forskning 

som vi tidigare använt i utbildningen. Sist i kapitlet kommer även ramfaktorteorin att 

belysas då även delar av denna har inspirerat vid analysarbetet. Enligt Molander (1988, 

s.37) är teori ”ett system av påståenden som förklarar fenomen inom ett visst område på 

ett enhetligt och sammanhängande sätt”.  Teori ses som en kuliss och grund för 

forskningen, en ram som används till att tolka forskningsresultat (Bryman, 2011.)   

 

 3.1. Begreppet inkludering 

 

1994 kom Salamancadeklarationen och i den användes inte längre den engelska termen 

integration utan istället använde man inclusion (Liniko, 2009). I den svenska 

översättningen av Salamanca-deklarationen valde man att översätta inclusion med 

integrering istället för inkludering. Denna översättning behölls även av okänd anledning 

i upplagan 2006 (Persson & Persson, 2012). Skillnaden mellan integrering och 

inkludering menar Nilholm (2006) ligger i att man ser inkludering som en 

systemförändring medan integrering ses som en anpassning av individer till ett befintligt 

system. En inkluderande skola utformas efter den elevgrupp som finns medan en 

integrering av elever handlar om att eleverna ska anpassas till den organisation som 

redan finns (a.a.). Linikko (2009, s.13) ser inkludering som att ”eleven går in i 

verksamheten på sina egna villkor och att funktionshindret ses som relationellt, d.v.s. att 

funktionsnedsättningen blir ett hinder först i mötet med miljön, till exempel skolan, och 

att skolans uppgift är att reducera eller avlägsna hindret”.  
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Detta är något som även återfinns i Unescos översättning av Salamancadeklarationen: 

”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla 

barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av 

eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna 

måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme för 

både inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla en 

kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska 

ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med 

lokalsamhället. Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och 

svara mot uppkomsten av särskilda behov i varje enskild skola” (Svenska 

Unescorådet, 2/2006. s. 18). 

Persson & Persson (2012) menar att inkluderingsbegreppet kan tolkas på olika sätt och 

att det ur ett svenskt perspektiv handlar om elever med olika funktionsnedsättningar 

eller i behov av särskilt stöd och deras införlivande i den vanliga skolan. Det handlar 

även om huruvida dessa elever kan anses som inkluderade bara genom att de placeras i 

ett vanligt klassrum. Det handlar då mer om inkludering utifrån ett socialt samspel 

mellan elever och mellan elever och personal. Förmågan att anpassa undervisningen blir 

då en viktig faktor (a.a.). En stor del av lärarna i den studie som Sernefalk -Johansson 

(2010) genomfört vittnar just om detta. Lärarna sa sig vara positiva till inkluderande 

undervisning utifrån elevens sociala utveckling medan de ansåg att eleverna kunde 

uppleva sig exkluderade i klassen. Unesco definierar inkludering på följande sätt: 

”Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers 

olika behov genom att öka tillgänglighet till lärande, kultur och samhälle 

samt minska exkludering i utbildningen. Här innefattas förändringar och 

modifiering av innehåll, synsätt, strukturer och strategier utifrån en 

gemensam vision som omfattar alla barn i det aktuella åldersintervallet 

och en övertygelse om att det är det ordinarie systemets ansvar att 

tillförsäkra alla barns rätt till utbildning” (Svenska Unescorådet, 2008. s. 

20).  

Haug (2004) pekar på att det finns en del oklarheter kring begreppen integrering, 

inkludering och en skola för alla. Han menar att det skiljer mellan de nordiska länderna 

hur man tolkar begreppen men att man har det gemensamt att man vill att antalet barn 

och ungdomar i vanliga klasser ska öka. Integrering handlar mest om att alla fysiskt ska 

in i samhället medan inkludering mer synliggör samhällets ansvar. En skola för alla 

menar han är ett begrepp då man är på väg mot inkludering (a.a.). Persson & Persson 
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(2012)  ser även de på inkludering i skolan som ett steg i hur vi vill att det framtida 

samhället ska se ut.  

Nilholm & Alm (2010) anser att för att kunna prata om inkludering är en av 

förutsättningarna att man tittar på elevernas upplevelser. Känslan av tillhörighet och att 

känna sig accepterad är en förutsättning för att det ska handla om ett inkluderande 

klassrum (a.a.). Asp-Onsjö (2006) skildrar inkludering utifrån den enskilde eleven. Hon 

delar då även upp begreppet i tre delar. Hon använder sig av begreppen rumslig, social 

och didaktisk inkludering. Rumslig inkludering beskriver då hur mycket tid eleven 

tillbringar i samma klassrum som resten av klassen. Den sociala inkluderingen handlar 

om hur delaktig eleven är i ett socialt sammanhang med klasskamrater och personal. 

Didaktisk inkludering utgår från i vilken utsträckning undervisningen är anpassad för att 

utveckla elevernas lärande. Dessa tre kan inte stå för sig själva utan alla delarna hänger 

ihop. Asp-Onsjö (a.a.) menar att detta kan användas som ett verktyg för att analysera 

om skolsituationen är inkluderande för eleven (a.a.). Asp-Onsjös definitioner av 

inkludering skiljer sig egentligen inte från övrigas definitioner. Skillnaden är att hon 

gjort en klar uppdelning som kan underlätta just då man är i behov av ett verktyg för att 

analysera om skolan arbetar inkluderande eller inte. 

3.2. Lärares attityd kring inkludering 

 

Flertal studier i europeiska länder (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Avramidis & 

Kalyva, 2007; Sari, Celiköz & Secer, 2009) har kommit fram till att lärare överlag är 

positiva alternativt neutralt inställda till inkludering. Däremot är de negativa till att 

själva arbeta inkluderande i sina klassrum (Avramidis & Kalyva, 2007). Det 

framkommer även att lärare efterfrågar mer resurser, fortbildning, stöd och tid för att 

kunna arbete inkluderande (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). Lärare anser även att 

de saknar kunskaper kring hur de ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd (Sari, 

Celiköz & Secer, 2009). 

De Boer, Pijl och Minnaert (2011) har i sitt arbete sammanfattat internationell 

vetenskaplig litteratur som publicerats vad gäller lärares attityder kring inkludering 

mellan 1998 och 2008. Detta eftersom lärare ses som nyckelpersoner för en 

inkluderande utbildning. Positiva attityder till inkludering anses enligt deras 
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sammanfattning spela en viktig roll för att denna förändring inom undervisning ska få 

genomslag. Majoriteten av lärarna visade sig ha en neutral eller negativ attityd till 

inkludering. Ingen studie kom fram till att lärarna överlag var positivt inställda. De har 

även sammanställt olika variabler som påverkar attityden. Lärare med lång erfarenhet är 

mer negativt inställda än de med kortare erfarenhet. Detta beror dock även på om de har 

erfarenhet av inkluderande arbete eller inte. De med erfarenhet av inkluderande arbete 

är mer positiva än de med mindre eller helt utan erfarenhet. En annan variabel som 

påverkar är huruvida lärarna har någon form av vidareutbildning inom 

specialpedagogik. Denna utbildning leder till mer positiv attityd till inkludering än de 

som inte fått någon vidareutbildning. Lärarnas attityd skiftar även utifrån vilken 

funktionsnedsättning eleverna som inkluderas har. Mest negativa är man till att 

inkludera elever med inlärningssvårigheter, ADHD och andra beteendeproblem (a.a.). 

Resultatet har dock ett par år på nacken och det handlar om en sammanfattning av 

studier gjorda i stora delar av världen utifrån de förutsättningar som gäller i respektive 

land. Det kan vara dessa skillnader i förutsättningar som påverkar hur man ser på dessa 

frågor och då även det som kan skilja mot hur lärare i Sverige ser på samma frågor. 

Chmiliar (2002) har i sin studie i Michigan bland annat tittat på lärares attityder till 

inkludering. Lärarna i hennes studie hade många års erfarenhet av inkludering av elever 

med funktionshinder. Även hon kom fram till att lärare med erfarenhet av inkludering är 

positivt inställda till arbetssättet.  

3.3. Inkludering i våra styrdokument 

 

I skollagen (2010:800) nämns inte begreppet inkludering. Däremot står det i första 

kapitlet fjärde paragrafen att ”skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära”. I första kapitlet paragraf fem står det att ”utbildningen ska 

utformas i överensstämmelser med grundläggande demokratiska rättigheter och de 

mänskliga rättigheterna”. Utbildningen ska även anpassas efter diskrimineringslagen, 

första kapitlet åttonde paragrafen. Detta innebär att skolan ska främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett bland annat funktionshinder. Kring särskilt stöd står det i 

skollagen tredje kapitlet sjunde paragrafen att ”särskilt stöd får ges i stället för den 

undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det 
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särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör”. Finns det däremot särskilda 

skäl får detta stöd ges enskilt eller i annan undervisningsgrupp. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står 

det i kapitel 2 avsnitt 2:1 att skolan ska arbeta för att varje elev ”respekterar andra 

människors egenvärde”. Skolan ska även arbeta för att eleverna ”tar avstånd från att 

människor utsätts för förtryck och kränkande behandling” (a.a.). Man betonar även hur 

viktigt det är att inte bara förmedla kunskap om demokratiska värderingar: 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet” (Skolverket, 2011, s.8). 

Elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för andra människor även 

utanför den egna gruppen ska ses som en riktlinje för alla som arbetar i skolan. Även 

läroplanen säger att skolan ska utgå från ett demokratiskt arbetssätt i sitt vardagliga 

arbete. 

Salamancadeklarationen (2/2006, s19) säger ”att sända barn till särskilda skolor- eller 

att sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig 

basis bör vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det klart 

påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns 

undervisningsrelaterade eller sociala behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets 

eller andra barns bästa”. Elever med funktionshinder bör så långt det är möjligt, utifrån 

elevens behov, undervisas i den skola som ligger närmst. Skolans utgångspunkt bör vara 

att alla skillnader som finns mellan eleverna är normala och att undervisningen ska 

anpassas efter elevernas behov. Att eleverna sätts i centrum är bra för samtliga elever 

(a.a.). Salamancadeklarationen anses dock inte som ett viktigt styrdokument i svensk 

skola (Nilholm, 2012). Lagar och förordningar där skollag och läroplan ingår är 

juridiskt bindande och därför våra viktigaste styrdokument. Salamancadeklarationen 

som är en internationell överenskommelse ”kan räknas som styrdokument i vidare 

mening” (Nilholm, Persson, Hjerm, Runesson, 2007. s.14). 

Tolkningar som gjorts av dessa dokument har lett till att inkludering är det som anses 

förespråkas trots att ordet inte nämns i våra viktiga styrdokument utan enbart i 

Salamancadeklarationen. Persson och Persson (2012) menar utifrån sin analys att det är 
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inkludering som den svenska lagstiftningen anser att skolan ska arbeta utifrån trots att 

ordet inte används.   

3.4. Att arbeta inkluderande 

 

En av de viktigaste bitarna för ett framgångsrikt inkluderande arbete i skolan handlar 

om förhållningssätt. Det handlar om att i första hand se vad skolan kan ändra för att 

hjälpa eleven i behov av särskilt stöd (SKL, 2009). Tidigare har en enkel lösning varit 

att elever samlats i särskilda grupper och oavsett problem har elever placerats i samma 

grupp. Dessa grupper har ofta saknat tydliga mål. Undervisningen har även skötts av de 

lärare som haft lägst kompetens (a.a.) Resultatet av detta arbete har dock visat sig inte 

vara framgångsrikt. Hattie (SKL,2011) har däremot i sin metaundersökning av faktorer 

som påverkar elevers studieresultat kommit fram till att inkludering har små fördelar 

jämfört med särskilda klasser för elever i behov av särskilt stöd. Han ser dock fördelar 

med inkludering även om de är små i förhållande till andra faktorer som påverkar 

elevernas skolresultat. Samma resultat, små fördelar får även ”frånvaron av störande 

elever i klassrummet” (SKL, 2011, s.26). Dessa resultat talar mot varandra då det bland 

de elever som inkluderas och får positiva effekter av detta även finns de som upplevs 

störande och då anses påverka övriga elevers resultat negativt.  

Andersson & Thorsson (2008) menar att det är viktigt för ett inkluderande arbete att 

skolan ser elevers olikheter som en resurs och att detta avspeglar sig i värdegrunden och 

att man utifrån den utarbetar ett gemensamt förhållningssätt. Detta kräver en samverkan 

och samsyn på alla nivåer i skolan. För att det ska leda till en inkluderande verksamhet 

med goda resultat behöver verksamheten stöd och resurser som innefattar kompetent 

personal, kunskap och hjälpmedel (a.a.). European Agency (2005) pekar på sju punkter 

av faktorer som är bra för inkluderande undervisning: 

 Samarbetsinriktad undervisning- genom samarbete över olika kompetenser inom 

skolan kan man underlätta för arbetet att eleverna i behov av särskilt stöd får 

detta i klassrummet. 

 Samarbetsinriktat lärande- utifrån väl komponerade grupper arbetar elever 

tillsammans och hjälper då varandra. 
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 Gemensam problemlösning- klassrumsregler som klassen gemensamt kommit 

fram till tillsammans med ett konsekvent bemötande från de vuxna vid oönskade 

beteenden.  

 Heterogena grupper- undervisning sker av de eleverna tillsammans oavsett 

förutsättningar, man undviker urval. 

 Välstrukturerad undervisning- man arbetar med hjälp av handledning och 

kartläggning. Arbetet utvärderas och man har höga förväntningar på eleverna. 

 Hemvister- används detta kan undervisningen förändras. Det ingår även att det 

är ett litet arbetslag. 

 Alternativa lärandestrategier- eleverna lär sig att lära och att använda sina 

kunskaper till att lösa problem.   

Nilholm (2006, s.44) pekar även han på ett antal faktorer som brukar betraktas som 

avgörande för att inkludering ska fungera. ”Ledarskap med en klar vision, engagemang 

från elever och föräldrar, övergripande planering med uppföljningar, reflektion, 

kompetensutveckling, flexibelt stöd, övergripande policy, samarbete i undervisningen 

samt goda ekonomiska möjligheter”. Medan European Agencys punkter ovan mest 

handlar om faktorer i klassrummet, på skolan och vad lärare kan göra vidgar Nilholm 

sig till att även ta med faktorer som ligger på kommunnivå.  

Nilholm (2006) menar även att lärarnas attityder till olikheter är en viktig faktor. Likaså 

om de kan anpassa undervisningen utifrån elevernas nivå. De måste även kunna anpassa 

kursplanerna, ha möjlighet till stöd från personer med specialistkunskap, samt ha 

förmågan att arbeta med att förbättra elevernas sociala relationer. Göransson (2004) 

pekar även på vikten av att det finns tid för att utveckla och genomföra didaktiska 

diskussioner.  

Svenska Unescorådet (2008,s.38) menar att ”Inkluderingstanken leder till skolor där 

man frångår mekaniskt lärande och lägger större tonvikt på konkret, erfarenhetsbaserat 

och aktivt lärande genom samarbete”. 

Lärarna i den studie Chmiliar (2002) genomförde påtalade att det är tidskrävande och 

orsakar stress och frustration att arbeta inkluderande. De menar även att det är viktigt att 

ha möjlighet att samarbeta med kollegor för att lösa problem och att kunna planera som 
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del av ett team (a.a.). Sernefalk -Johansson (2010) menar att många lärare anser att de 

saknar den kompetens som behövs för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  

Jordan, Lindsay och Stanovich (1997) menar att de lärare som är positiva till 

inkludering ägnar mer tid till att samtala och arbeta med eleverna i behov av särskilt 

stöd än resten av klassen när de undervisar. Medan de som är negativa till inkludering 

gör tvärtom (a.a.). Denna studie är dock baserad endast på nio lärare. Bland dessa nio 

har vi både de som är positiva och de som är negativa till inkludering. Resultatet 

stämmer naturligtvis på dessa nio lärare men ett så begränsat urval kan göra det svårt att 

dra allmänna slutsatser Lärare med negativ inställning till inkludering använder sig av 

färre undervisningsstrategier för att underlätta inkludering. De lärare som däremot är 

positiva till inkludering säger sig använda fler strategier i sin undervisning för att 

underlätta för inkludering (Bender, Vail & Scott, 1995.) Båda dessa studier är 

genomförda i USA utifrån deras förutsättningar som skiljer sig från hur det ser ut i 

Sverige. Dessa skillnader i förutsättningar kan påverka hur resultatet av en liknande 

undersökning skulle sett ut i Sverige.  

Haug (2004)  menar att mycket av det som forskningen kring inkludering har kommit 

fram till har haft sin utgångspunkt i den specialpedagogiska verksamheten samt vilka 

effekter arbetssättet har gett. Han menar att det inte går att enbart med 

specialpedagogiken som utgångspunkt forska kring inkludering, att skolan är en helhet 

där alla delar hör ihop. Han anser att det som behöver studeras är den del av skolan som 

inte har med specialpedagogik att göra (a.a.).  Knutsson, Svensson & Örvrevik (2009) 

kom i sitt arbete fram till att det på skolorna fortfarande exkluderas elever även om det i 

våra styrdokument talas om ett annat sätt att arbeta. De menar att detta fortgår då 

skolorna tycker att det är svårt att inkludera. (a.a.). Varför detta fortgår har Tideman, 

Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2005) följande tankar kring: 

”Trots ambitionen en skola för alla finns ett kvardröjande synsätt och 

handlingsmönster att identifiera och utsortera vissa elever som avvikande 

vilket ofta verkar som ett hinder för reformen. En tänkbar förklaring till 

detta är att eleverna ifråga bedöms avvika från normen eller från normala 

förväntade prestationer eller beteenden” (Tideman mfl.2005 s.13). 
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3.5 Ramfaktorer 

 

I det inkluderande arbetet finns ett antal ramar som anses påverka resultatet av arbetet. 

Lärare efterfrågar mer resurser, fortbildning, stöd och tid för att kunna arbeta 

inkluderande (Avramidis & Kalyva, 2007). Det framkommer att det finns en del 

förutsättningar, ramar, som påverkar lärares attityd till inkludering. Deras attityd anses 

även påverka om förändringar, som inkludering ska få genomslag inom undervisningen 

(De Boer, Pijl & Minnaert, 2011.) Andra förutsättningar, ramar, som anses påverka är 

vilken typ av svårigheter eleven i behov av särskilt stöd har samt vilken fortbildning 

läraren har tagit del av (a.a.). Utifrån detta har inspiration hämtats från ramfaktorteorin 

och delar av denna har använts i arbetet. 

”Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för 

en process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till 

en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste 

ramarna anpassas för att göra den processen möjlig” (Lundgren, 1999. s. 

36). 

På detta sätt beskriver Lundgren ramfaktorteorin. Gustafsson (1999) menar att 

ramfaktorteorin handlar om att utifrån vissa förutsättningar, ramar, efter en process nå 

ett resultat. Förutsättningarna innefattar bland annat hur elevgruppen ser ut, innehållet i 

undervisningen samt vilken tid som finns till förfogande. Processen inbegriper vad som 

görs och hur arbetet går till. Resultatet kan då handla om huruvida eleverna når målet 

eller inte. Dessa tre steg kan leda till ett teoribygge (a.a.).  
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Gustafsson (1999, s.55) använder sig av följande figur för att illustrera hur 

ramfaktorteorin kan användas som ett verktyg i en forskningsprocess: 

Steg 1: 

          Förutsättningar                  process                         resultat 

 

   Främjande faktorer 

   R eella ramar 

 

 

Steg 2: 

 

 

Steg 3: 

 

 

 

Steg 1 visar på hur man vid användandet av denna modell tittar på vilka förutsättningar 

som finns och vilket resultatet blir efter man tagit sig genom en process. Man kan i en 

pedagogisk process inte täcka alla ramar som kan handla om främjande faktorer, reella 

ramar samt upplevda ramar. Det är då lättare att som i steg 2 använda resultatet som 

utgångspunkt, titta på den process som genomgåtts för att därefter, steg 3, finna de 

ramar som har påverkat resultatet (a.a.). 

Broady (1999) menar att ramfaktorer är de faktorer som läraren inte kan kontrollera 

samt att de ses som begränsningar på undervisningssituationen. Processen menar han är 

vad som lärs in, hur det går till samt av vilka elever (a.a.). 

Förutsättningar Process Resultat 

1. Främjande 

faktorer 

2. Reella ramar 

3. Upplevda ramar 

Process Resultat  

Ramar 

 

Process 

 

Resultat 

 

Faktorer 

identifierade som 

ramar 

Process 

 

Resultat 
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Ramfaktorteorin visar på att politiska beslut påverkar undervisningen och de resultat 

som kan nås. Ramfaktorteorin kan användas som en modell då man vill undersöka hur 

skolan påverkas av politiska beslut (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999.) Broady och 

Lindblad (1999) menar att rambegreppet är användbart då vi försöker förstå de skilda 

förutsättningar som finns för undervisningen även i den nuvarande svenska skolan. 
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4. Metod 

 

I detta kapitel ges en förklaring till samt argument för val av metod, urval samt etiska 

överväganden. Jag kommer även berätta hur jag arbetat med analys och bearbetning av 

min empiri. Kapitlet avslutas med en diskussion kring giltighet och tillförlitlighet.   

4.1 Metodval 

 

Det finns två grundläggande metoder för att arbeta med data, kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats. Bryman (2011) förklarar kvantitativ forskning som att den är inriktad 

på specifika faktorer och lägger vikt vid siffror. Det handlar om att mäta, se kausalitet, 

generalisera och replikera. I den kvalitativa forskningen däremot är ord och ett tolkande 

synsätt viktigt (a.a.). Jag vill i min uppsats försöka förstå hur lärare ser på inkludering 

som begrepp och sina möjligheter att arbeta inkluderande. Det handlar om att försöka 

tolka, beskriva och förstå. Utifrån detta anser jag att en kvalitativ studie passar mitt 

syfte och mina frågeställningar. 

Utgångspunkten var att använda enkäter som metod för den empiriska undersökningen. 

Detta för att få ett omfattande resultat utifrån vilket tolkningar kunde göras. Men jag 

insåg ganska fort att detta inte skulle leda till den efterfrågade förståelsen då det är 

svårare att gå på djupet genom enkäter. Det fanns även svårigheterna med att formulera 

frågorna så att de skulle ge svar på mina frågeställningar. Även Dahmström (2011) 

pekar på att frågorna vid användandet av enkäter kan missuppfattas samt att det inte går 

att följa upp frågan då man inte vet vem det är som svarat på just den enkäten och 

frågan. Hon menar dock att det vid användandet av enkäter däremot inte blir den 

påverkan från intervjuaren som det lätt kan bli när man i stället genomför intervjuer 

(a.a.).  

Det är viktigt att anpassa metod efter forskningsområdet och utifrån tanken att gå på 

djupet och viljan att kunna följa upp och klargöra frågor föll beslutet på att använda 

intervjuer. Detta trots risken för intervjuareffekter. Bryman (2011) förklarar 

intervjuareffekt med att det finns risk att egenskaper hos den som genomför intervjuerna 

kan påverka svaren man får. Vid användandet av intervjuer kan många frågor ställas. 
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Oklarheter kan redas ut om frågorna visar sig upplevas krångliga och öppna frågor blir 

lättare att besvara (Dahmström, 2011.) Kvale och Brinkmann (2009) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att försöka förstå världen utifrån den 

intervjuades utgångspunkt.  

För min studie genomfördes semistrukturerade intervjuer. Dessa går enligt Bryman 

(2011) till så att intervjuaren gör en intervjuguide som innehåller specifika teman som 

ska beröras. Detta passar studiens syfte då det ger friheten att utföra intervjun utifrån 

respondentens utgångsläge samtidigt som det garanterar att samtliga viktiga frågor 

kommer upp till diskussion. Jag har använt mig av en intervjuguide med ett antal frågor 

förberedda med friheten att utveckla intervjun vidare utifrån svaren. Det handlar om 

som Dahmström (2011) tar upp insamling av primärdata- ny data som kan anpassas till 

frågeställningen. Intervjuerna har spelats in för att resultatet ska kunna redovisas 

tillförlitligt samt utifrån bedömningen att jag som intervjuare då kan delta på ett annat 

sätt i intervjun. Dessa inspelningar har sedan transkriberats efterhand vilket har gett 

möjligheten att ändra frågorna inför nästa intervju.  

 

4.2. Urval  

 

Vid urvalet är det oavsett intervjuform viktigt att hitta informanter som bäst kan besvara 

frågeställningarna (Ahrne & Svensson, 2011). Utifrån omfattningen på studien och 

tiden som funnits till förfogande gjordes valet att intervjua lärare i en och samma 

kommun. Jag har intervjuat sex lärare på tre olika skolor, två på varje skola. Skolorna 

tillhör två olika rektorsområden. Urvalet har handlat om ett målinriktat urval. Detta 

beskriver Bryman (2011) handlar om att skapa en överensstämmelse mellan urvalet och 

forskningsfrågorna. Informanterna valdes utifrån att de hade erfarenhet av inkluderande 

arbete i någon form. Två av de tre skolorna arbetar åldersintegrerat så de har erfarenhet 

av inkludering även utifrån att olika åldrar blandas i samma klass. Utifrån de faktorer 

som redovisats i kap. 3.2, Lärares attityd kring inkludering, som möjliga 

påverkansfaktorer i hur lärare ser på inkludering tog jag reda på informanternas ålder, 

tid i yrket, hur länge de arbetat inkluderande samt vilken utbildning de har utöver sin 

lärarutbildning. Detta redovisas i tabellen nedan. I tabellen valdes antalet år lärarna 
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arbetat inkluderande bort. Eftersom samtliga informanter hade svårt att svara på det 

ansåg jag att det inte blev ett tillförlitligt resultat på frågan. 

Namn  Ålder Antal år i yrket Utbildning 

utöver 

lärarutbildning  

Lärare 1 39år 15år  

Lärare 2 49år 25år Teknik, no 

Lärare 3 62år 40år Specialpedagogik, 

svenska 

Lärare 4 41år 17år  

Lärare 5 40år 16år Datorn som 

pedagogiskt 

verktyg 

Lärare 6 43år 21år  

 

4.3. Forskningsetiska tankar 

 

Det finns inom all forskning etikregler som ska följas. Dessa kan sammanfattas i fyra 

huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet ((Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet uppfylldes i detta arbete 

genom att informanterna informerades om syftet med arbetet, vilken deras uppgift var 

samt att deltagandet var frivilligt. De informerades även om att de hade rätt att avbryta 

sin medverkan när de ville. Samtyckeskravet infriades genom att informanternas 

samtycke inhämtades samtidigt som de informerades om studien och det påtalades då 

även att de hade rätt att säga nej till medverkan. Då studien inte handlar om själva 

skolan läraren arbetar på utan lärarens personliga åsikter i stort valdes att enbart inhämta 

samtyckeskrav från berörd lärare och inte från respektive rektor. Konfidentialitetskravet 

handlar om att informanternas identitet så långt det är möjligt skyddas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna som spelades in förvaras så att ingen annan kan ta 

del av dem. Detta gäller även alla andra uppgifter såsom personuppgifter och 

kontaktinformation. Till sist uppfylldes nyttjandekravet genom att de uppgifter som 
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samlats in enbart kommer att användas i denna uppsats. Även detta informerades 

informanterna om. Efter ett inledande telefonsamtal skickades ett informationsbrev via 

mail till de som ville ställa upp för en intervju. Informationen om ovanstående togs upp 

av mig både under telefonsamtalet och i informationsbrevet. 

4.4. Bearbetning och analys 

 

Insamlade data har bearbetats utifrån syfte och frågeställningar med hjälp av 

meningskoncentration. Kvale & Brinkmann (2009, s.221) lägger fem steg i detta arbete: 

1. Genomläsning av hela intervjun för en känsla av helheten 

2. Fastställer naturliga meningsenheter 

3. Formulera teman som dominerar 

4. Frågor ställs till meningsenheterna utifrån syftet 

5. Intervjuns centrala teman knyts samman 

Till hjälp vid analysen har det som redovisats i den teoretiska bakgrunden, kap.3 

använts. Delar av ramfaktorteorin har inspirerat till att se på de olika förutsättningar som 

ligger till grund för resultatet. Asp-Onsjös (2006) verktyg för att analysera om 

skolsituationen verkligen är inkluderande har också varit användbart. 

4.5. Giltighet och tillförlitlighet 

 

Bryman (2011) delar in arbetet kring giltighet och tillförlitlighet i fyra olika punkter, 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Att 

titta på ett arbetes tillförlitlighet utifrån trovärdigheten handlar om att man säkerställer 

att allt utförts enligt de regler som finns samt att man låter respondenterna bekräfta att 

det man kommit fram till stämmer med verkligheten (Bryman, 2011). Utöver att följa de 

forskningsetiska reglerna har de transkriberade intervjuer mailats till respondenten som 

kontrollerat så att allting stämmer. Detta kallar Bryman (2011) för 

respondentvalidering. Intervjuerna har även transkriberats efter varje intervju. Jag har då 
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kunnat utveckla eller förändra mina frågor inför nästa intervju för att säkerställa att jag 

får ett resultat som kan användas för att svara på frågeställningarna. 

Lärarna som intervjuats arbetar i en kommun vilket kan göra att det är svårt att överföra 

resultatet till en annan miljö. Det kan skilja mycket mellan olika kommuner när det 

gäller resurser och detta kan påverka resultatet. Det handlar även om en studie 

genomförd under en kort tid och med få respondenter. Inom kvalitativ forskning handlar 

det ofta om djup och inte bredd och det blir då unika resultat och det behövs en fyllig 

redogörelse för att det ska kunna bedömas om resultatet är överförbart på en annan 

miljö (Bryman, 2011).  

Pålitligheten i arbetet säkerställs genom att mina studiekamrater och min handledare vid 

olika tillfällen får ta del av mitt arbete och mina resultat (Bryman, 2011). Detta sker vid 

olika tillfällen under arbetets gång.     

Under arbetets gång har det funnits en medvetenhet kring att mina erfarenheter och 

värderingar påverkar mitt sätt att tänka och arbeta. Det är viktigt att det är tydligt att 

dessa erfarenheter och värderingar inte påverkat resultatet och arbetet i sig, detta för en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Vid intervjuerna har jag hållit mig 

neutral och inte visat mina tankar och åsikter kring vare sig frågorna eller 

respondenternas svar. Huruvida jag via kroppsspråk har avslöjat åsikter kan jag bara 

referera till mina respondenter som efter intervjuerna meddelade att det varit omöjligt 

att veta vad jag tyckte. Detta upplevdes som lite besvärligt av lärarna då de gärna velat 

ha positiv respons på svaren. 
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5. Resultat  

 

I detta kapitel kommer jag att utifrån studiens syfte och frågeställningar redovisa 

resultatet. Fyra rubriker har valts för att göra resultatet mer överskådligt. Dessa rubriker 

kommer från de teman som visade sig under bearbetningen av intervjuerna.  

5.1. Lärarnas tolkning av begreppet inkludering 

 

Lärarna tolkar begreppet inkludering relativt enhetligt. Det handlar om att alla elever är 

med och har en plats i klassen oavsett svårigheter. Alla elever ska känna en tillhörighet 

och vara en del av klassen.  

”Att alla är med. Att i stället för att plocka ut elever kanske man plockar 

in resurser i klassrummet i stället. Och att även om man behöver mycket 

hjälp så sitter man inne i klassrummet och jobbar tillsammans med sina 

klasskamrater och inte alltid blir utplockade i någon klinik eller så” 

(Lärare 5.) 

”Alla barn ska ju få plats på sina egna villkor, ska kunna vara i 

gruppen”(Lärare 1). 

Det framkommer även att inkludering inte handlar om ifall eleven alltid är i 

klassrummet eller inte utan att det är viktigt att se till helheten och det som är bäst för 

eleven. De ser det snarare som om eleven mentalt är med och att det är viktigt att det är 

elevens behov som styr när det är lämpligt att vara i klassrummet eller det behövs någon 

annan lösning. 

 ”Jag kan ju tycka att inkludering är ju inte att man bara har eleverna rent 

fysiskt i klassrummet” (Lärare 4).  

”Inkludering är för mig att man ger eleven samma möjligheter eller de 

bästa möjligheterna ”(Lärare 3).  

Lärarna menar även att det är viktigt att ha en koppling mellan begreppen inkludering 

och delaktighet.  

”Eleven ska känna sig delaktig i undervisningen för att kunna anses 

inkluderad. När eleven känner att den deltar i undervisningen och känner 

sig med i undervisningen, då är den inkluderad. Inkludering och 

delaktighet drar jag nästan likhetstecken mellan” (Lärare 4.)  
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Inkludering ses som en helhetssyn på hur skolan arbetar. Här kommer allt in från hur 

undervisningen planeras till hur schemaläggningen går till.  

Det framkom även att två av lärarna ser inkludering som ett av alla de begrepp som 

kommer fram i skolans värld, ett modeord. Ett begrepp som efter framgångarna i 

Nossebro spridits över landet och att det nu ses som något nytt istället för något skolan 

arbetat med länge.  

”Jag gillar ju inte sådana här begrepp som kommer i skolans värld, lite 

modebegrepp. Det har jag ju tyckt om det här med inkludering och 

exkludering. Ett tag var det bara det som gällde, vi tittade på filmer där 

från Nossebro och det blir som ett väckelsemöte ungefär och jag gillar 

inte sånt. Jag anser ju inkludering vara att det är att man tänker på 

elevens bästa och det tycker jag man alltid har försökt göra ”(Lärare 3).  

5.2. Lärarnas attityd till inkludering 

 

Lärarna säger sig alla sex vara i grunden positiva till inkludering. Detta främst i motsats 

till exkludering vilket de inte är positiva till. Däremot har de många förbehåll. Mycket 

som de anser behöver uppfyllas innan inkludering med ett bra resultat kan genomföras. 

Två lärare som tidigare definierat inkludering till att det handlar om att se till elevens 

bästa är här positiva till inkludering utifrån den definitionen. 

 ”Inkludering om det används med sunt förnuft tycker jag att det är 

självklart att det är en självklarhet ”(Lärare 2).  

”Då måste jag ju svara att utifrån hur jag ser på inkludering så är jag 

positiv annars så skulle ju inte mitt arbete funka” (Lärare 4).  

De menar ändå att det beror på vilken elev det handlar om och hur den mår av 

inkludering. De pekar på att det finns mycket man kan göra för att få det att fungera i 

klassrummet. Många anpassningar som fungerar för både eleven i behov av särskilt stöd 

och gruppen. De anser dock att det måste finnas någon gräns när man provat allt och 

alla, framförallt eleven i behov av särskilt stöd, mår dåligt då måste det finnas någon 

annan lösning.  

”När individen far illa, gruppen far illa, när de vuxna far illa. När det inte 

kommer något gott ur det då måste man tänka att nej, då får man se på nåt 

annat sätt ”(Lärare 6). 
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De tar även upp att det är viktigt att om eleven i behov av särskilt stöds beteende går ut 

över resten av klassen måste man placera den eleven någon annanstans. Hänsyn måste 

tas till gruppen och den får inte offras för en elevs skull.  

”Hade det varit en stökig elev vill jag inte offra hela klassen bara för att 

den eleven prompt ska vara i klassrummet utan då får den faktiskt vara så 

snäll och flytta på sig och kanske lära sig på ett annat ställe. Då tror jag 

att de tar in bättre också ”(Lärare 5).  

 

5.3. Hur lärarna gör för att arbeta inkluderande 

 

Jag tittar i denna studie på vilka möjligheter lärarna anser sig ha att arbeta inkluderande. 

Inom detta anser jag det relevant att även koppla hur de gör när de arbetar inkluderande.   

När vi under intervjuerna pratar kring hur de arbetar inkluderande handlar det mycket 

om ramar och anpassningar. Ramarna handlar för lärarna om hur de lägger upp schema, 

använder lokalerna och grupperar eleverna. 

”Jag tycker också att när vi planerar, när vi gör upp ett schema så gör 

man det utifrån dom förutsättningar och dom behov som elevgruppen har 

”(Lärare 4).  

”Ja, alltså det här med att man har en tydlighet och de yttre ramarna tror 

jag är jätteviktiga. Hur man planerar upp för ett läsår. Hur man har det i 

klassrummet, att man tänker på den grupp man får då för oftast vet man 

ganska mycket om den. Så att man ser till så att, ja, bra placering, bra 

lyse, inte för mycket grejer framme. Så att man vet att det blir struktur och 

ordning. Det har alla haft nytta av” (Lärare 3.) 

En av lärarna menar att hon inte längre tänker på att hon arbetar på något speciellt sätt 

för att anpassa.  

”Det är ju så att beroende på vem man är har man olika uppgifter. Man 

jobbar olika med olika material, genomgångar ser olika ut beroende på 

vilka som är med” (Lärare 1.)  

Övriga pekar på en rad praktiska anpassningar vad gäller material som kan behövas 

göras för att en elev ska kunna inkluderas. Praktiska saker som kan vara lättare att 
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anpassa då resurser till detta ofta finns och det handlar då om att man anpassar för en 

elev. 

”Rent konkret kan det vara att ta fram speciellt material till ett barn som 

behöver det eller att göra ett material till ett barn som behöver det. 

Hörselsvårigheter, att man står bredvid barnet att man anpassar i 

klassrummet att man ser till att det finns bra belysning, hörselproppar” 

(Lärare 2.)  

”Jag anpassar arbetssätt och jag anpassar uppgifter. Jag försöker om jag 

har en resurs i klassrummet så försöker vi dela upp arbetet så gott vi kan” 

(Lärare 5.)  

”Ja, ett exempel är att jag har en kille som är väldigt auditiv. Han arbetar 

vid sin dator. Jag lägger över saker på ett USB-minne till honom så att 

han har möjlighet att lyssna ser till det dem andra läser” (Lärare 4.) 

Det framkommer även att det behövs mer planering för att få med alla elever medan en 

annan lärare menar att om man hela tiden har alla elever i tankarna blir det inget extra 

arbete. Den senare tar även upp att det är viktigt att vara lyhörd och flexibel i sitt arbete.  

”Man måste ju planera mycket, mycket mera minutiöst om man inte har en 

homogen grupp. Man måste tänka just hur man kan dela in barnen och 

använda rummen och korridoren och ja, material på ett sätt så att alla kan 

delta på ett sätt så långt det går” (Lärare 6.)  

”Jag menar du har en stor grupp och det är ramen sen så har man ju 

nästan alltid en fyra fem barn som man måste tänka extra kring redan när 

man gör den pedagogiska planeringen så är det inga problem det är 

liksom färdigt. När man sen kör igång sedan märker man efter resans 

gång att det här inte fungerar utan behöver ändras. Det här att vara 

lyhörd också och våga ändra saker och ting att man har tänkt att man ska 

göra så, så kan man ändra på saker och ting” (Lärare 2.) 

Två av lärarna pratar även om att de arbetar utifrån elevens bästa och då handlar det 

även om att få gå ifrån och specialträna på det man behöver. Denna träning genomförs 

av specialutbildad personal i detta fall en speciallärare. De menar trots att det handlar 

om permanenta lösningar ändå är inkluderande arbete då det handlar om att se till 

barnets bästa vilket är det sätt de definierar inkludering på. 

”Om man nu tar barn med svårigheter eller att jag faktiskt får gå ut och 

specialträna på det jag faktiskt behöver i lugn och ro med några 

klasskamrater eller ensam med någon som vet vad han eller hon pysslar 

med” (Lärare 4).  
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”En del elever går till specialläraren men bara vid några få tillfällen, 

väldigt korta, för lite lästräning och sånt som vi tycker dem behöver” 

(Lärare 3). 

En av lärarna påpekar även att arbeta inkluderande kan handla om att det inte finns 

någon annan möjlighet då det inte finns resurser till något annat än att ha alla elever i 

klassrummet. Hon efterfrågar speciallärarhjälp för att arbetet ska bli lättare för henne 

och att eleven ska få bättre förutsättningar. Att arbeta inkluderande ses inte som ett val 

hon gjort utan ett arbetssätt det inte finns något alternativ till. 

”Ja, vi är så illa tvungna vi har ingen annan resurs. Har man tur så får 

man in kanske en. Ja, har man jättetur så får man in en pedagog men 

oftast kanske en extra vuxen i klassrummet. Men det är ändå du som 

pedagog som ska lägga upp allt arbete. Sen kan du få lite hjälp av den 

extra vuxne men du måste ändå hålla i alla trådarna själv. Vi är så illa 

tvungna att arbeta inkluderande ”(Lärare 5.) 

5.4. Möjligheterna att arbeta inkluderande samt faktorer som påverkar 

 

Lärarna jag intervjuat säger sig samtliga arbeta inkluderande. Fyra av dem då de inte har 

något annat val. Skolorna är små och resurserna begränsade. Att arbeta inkluderande är 

alltså inte ett val dessa två skolorna gjort för att de tror på det utan något som de är 

tvungna till antingen för att resurserna i form av personal inte finns till segregerande 

lösningar alternativt för att skolan har en rektor som förordar inkludering.  

”För ett tag sen fick vi en ny rektor och då var det bara tal om 

inkludering. Den rektorn sa till vår nya speciallärare som kom – Du får 

inte vara där ute i det där huset. Och då blir man ju lite sådär anti. För 

det kändes ju som att där var inte vi med. Nu följde vi inte dem råden, nej” 

(Lärare 3) 

Samtliga lärare pekar på att just resurserna är viktiga för ett inkluderande arbete med bra 

resultat. När de pratar om resurser handlar det mest om personal men de menar även att 

det finns brister då det gäller material och hjälpmedel. Det tar mycket tid att anpassa och 

tillverka arbetsmaterial för elever som behöver detta. Tidsaspekten kommer också fram. 

De menar att det tar mycket tid att arbeta inkluderande och detta medför att tiden inte 

räcker till. En av lärarna pekar tydligt på att hon fått kämpa för mer resurser i form av 

personal för att kunna arbeta inkluderande med ett bra resultat. De arbetade 

inkluderande även innan de ökade personalresurserna men då inte med samma goda 
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resultat. Det handlar dock mycket om att resurserna i form av personal, material samt tid 

inte är tillräckliga i de övriga fem intervjuerna. Samtidigt säger de att de arbetar 

inkluderande just för att personalresurserna är för små. 

 ”Har man många elever med speciella behov av olika slag hade jag 

önskat att det per automatik hade renderat i lite mer personresurs” 

(Lärare 2).  

”Det lilla resurspaketet vi har det räcker till det, det räcker. Det är inte 

alltid enough” (Lärare 6.)   

  ”Jag blir tvungen till det och jag är väldigt ensam” (Lärare 2).  

 

Under en av mina intervjuer pekar en av lärarna tydligt på hur hon skulle vilja arbeta 

och vad som då skulle behövas för att allt skulle fungera och vad som idag brister.  

”I min vision, när allt är optimalt då skulle jag kunna få alla elever 

inkluderade. Men det ställer ju krav på hur väl förberedd jag är, hur 

många arbetssätt jag är kapabel att ha planerat för inför samma lektion 

utifrån vilka behov eleverna som jag har i min klass behöver. Tid, 

motivation alltså hur jag lyckas motivera mina elever och hur motiverade 

de är av sig själva att vilja lära sig. Resurser såklart och ett material som 

stimulerar alla och som alla kan ta del utav. Men samtidigt finns ju en 

verklighet som sätter gränser idag kan jag tycka. Jag har inte all tid som 

jag skulle behöva så att alla skulle bli inkluderade. Jag har inte alla 

resurser. Jag har inte alla hjälpmedel. Jag hinner inte sätta mig in i saker 

och ting så som jag kanske skulle vilja många gånger för att se till så att 

jag verkligen känner att jag har100% utav mina elever, dem är med mig 

idag. Det är väldigt sällan man känner så” (Lärare 4.)  
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6. Analys 

 
I detta kapitel kommer jag utifrån syfte och frågeställningar tolka och analysera 

resultatet. Till min hjälp kommer jag att ha min tidigare redovisade teoretiska bakgrund, 

kapitel 3. Analysen är uppdelad under samma rubriker som resultatet men då jag även 

analyserat över denna indelning kommer kapitlen att bitvis gå in i varandra. 

6.1. Lärarnas attityd till inkludering 

 

Mitt resultat är att samtliga sex lärare jag intervjuat är positivt inställda till inkludering. 

När de svarar på frågan om de är positiva eller negativa till inkludering svarar de alla att 

de är positiva. De Boer m.fl. (2011) har kommit fram till att lärare är negativt alternativt 

neutralt inställda till inkludering. Avramidis & Kalyva (2007) har kommit fram till att 

lärare är positiva till inkludering i stort men inte om de själva behöver arbeta 

inkluderande. Detta överensstämmer inte med det som framkommit i mitt resultat. Det 

beror nog framförallt på att de lärare som intervjuats i denna studie har samtliga relativt 

lång erfarenhet av inkluderande arbete. Detta har visat sig i Chmiliar (2002) samt De 

Boer et al. (2011) undersökningar där de kommit fram till att lärare med erfarenhet av 

inkluderande arbete är positivt inställda. 

Det framkommer även att det finns reservationer och de handlar om resten av eleverna i 

klassen. Går inkluderingen ut över dem måste man titta på en annan lösning. Lärarna 

pekar då på elever med utåtagerande problematik som gör att övriga elever kommer i 

kläm. De Boer et al. (2011) pekar på att lärares attityd till inkludering påverkas av typen 

av funktionsnedsättning hos eleven. Lärare är mest negativa till att inkludera elever med 

beteendeproblem, ADHD samt inlärningssvårigheter (a.a.). Mitt resultat 

överensstämmer med detta då lärarna anser att om elevens beteende går ut över resten 

av klassen är det svårast att inkludera. Lärarna går även att steg längre och anser att stör 

eleverna så mycket i klassrummet att det går ut över övriga elever får man hitta någon 

annan lösning för den eleven än att den inkluderas i klassen.  
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6.2. Lärarnas tolkning av begreppet inkludering 

 

Lärarna tolkar begreppet inkludering som att det handlar om att alla är med. De menar 

att det handlar om att man ser på undervisningen utifrån elevens behov. Att man utgår 

från vad som är bäst för eleven och att han/hon så långt det är möjligt ska tillbringa sin 

skoldag i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater. Det är dock inte det 

viktigaste utan det viktiga är att man ser till helheten och att det är elevens behov som 

styr. Eleven ska känna sig delaktig och ges de bästa möjligheterna. Inkludering ses även 

som något som genomförs inte bara i klassrummet utan även i hur man planerar schema, 

använder lokaler och hur man grupperar eleverna. 

Svenska Unescorådet (2/2006) säger att inkludering handlar om att alla barn ska 

undervisas tillsammans så långt det är möjligt. Nilholm & Alm (2010) menar att det 

handlar om elevens upplevelse, känslan att höra till och vara accepterad. Persson & 

Persson (2012) pekar på hur viktigt det är att man anpassar undervisningen efter 

eleverna. 

Asp-Onsjö (2006) delar upp begreppet i tre delar, rumslig, social och didaktisk 

inkludering. Det rumsliga handlar om tiden eleven tillbringar med övriga klassen, det 

sociala handlar om elevens sociala delaktighet i ett socialt sammanhang medan det 

didaktiska handlar om hur undervisningen är anpassad.  

Resultatet överensstämmer med forskningen även om jag anser att det blir tydligt 

utifrån Asp-Onsjö att det saknas delar ur det didaktiska perspektivet. Man pratar om 

anpassningar för eleven i behov av särskilt stöd i form av annat material eller 

hjälpmedel men man pratar inte om anpassningar utifrån undervisningen för hela 

gruppen. Undervisningen kan vara individuellt planerad för hela gruppen alternativt för 

eleverna i behov av särskilt stöd. I det första alternativet sker undervisningen helt utifrån 

elevernas nivå medan det i det andra alternativet finns en grundplanering som möter 

eleverna som grupp och därifrån sker individualisering och anpassningar för de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Här i finns även speciallärarinsatser inlagda där eleverna 

går ifrån undervisningen på en bestämd tid för att arbeta med andra uppgifter där. Man 

ser däremot inte möjligheten att undervisningen är planerad så öppet att alla kan delta 

utifrån sina förutsättningar. Resultatet pekar på att undervisningen genomförs utifrån en 
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normalitetstanke hos eleverna och därutöver sker anpassningar för de elever som 

behöver.  

6.3. Hur lärarna gör för att arbeta inkluderande 

 

Resultatet visar ändå på att den didaktiska inkluderingen är det stora som görs av mina 

respondenter. Undervisningen anpassas framförallt utifrån material. Man tittar mycket 

på hur man ska planera scheman och hur man ska använda lokaler för att det ska 

fungera för alla elever. Den rumsliga och den sociala inkluderingen är två områden som 

lärarna uttrycker bekymmer kring. De frågar sig bland annat om inkludering handlar om 

huruvida eleven är i klassrummet eller inte. Två av tre skolor använder sig av 

speciallärare och små grupper för att arbeta med eleverna. Den ena skolan menar att 

detta är ett lyft att använda sig av olika smågrupper för att ge alla elever plats och 

utrymme. De använder sig även av detta för alla elever inte bara för dem i behov av 

särskilt stöd. Den andra skolan går mer i försvar och anser att de ändå arbetar 

inkluderande trots att de använder sig av specialläraren genom att skicka elever till 

henne då de anser att det handlar om att se till elevens bästa och detta kan inbegripa att 

man lämnar klassrummet då det anses nödvändigt. Att lyckas med den sociala 

inkluderingen pekar resultatet på som det som anses svårast. Det anses även som en av 

de viktiga delarna av inkludering, att få eleverna att känna sig delaktiga både i 

undervisningen och i det sociala. Den tredje skolan använder sig inte av speciallärare 

eller smågrupper på samma sätt som de andra två men detta beror på att de saknar 

möjligheten. De efterfrågar kunskaperna som skulle följa med en speciallärare eller 

specialpedagog. De efterfrågar även möjligheten att skicka elever till speciallärare för 

att de där ska kunna få hjälp att lära sig det som behövs för att de ska nå målen.  

6.4. Möjligheterna att arbeta inkluderande samt faktorer som påverkar 

 

Den tid lärarna har till sitt förfogande för att planera undervisningen räcker inte till 

under de förutsättningar de har idag. Det sliter på lärarna som arbetar för ett bra resultat 

med de möjligheter de har. De anser även att resultatet blir sämre, fler elever skulle 

klara målen om det fanns mer tid och mer resurser. Chmiliar (2002) säger att lärare 

menar att det är stressigt och frustrerande att arbeta inkluderande vilket innebär att mitt 
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resultat stämmer överens med forskningen samt att mitt resultat även påtalar att med 

mer resurser anser lärarna att resultatet skulle bli bättre.  

I resultatet visar sig många ramar som påverkar arbetet som lärarna känner att de inte 

kan göra något åt. Ramar som med hjälp av delar av Gustavssons (1990) figur, 

redovisad i kapitel 3, kan användas för att se vad som kan förändras för att efter en 

process förbättra resultatet. Ramarna vilka Gustavsson (1990) kallar förutsättningar 

handlar till största delen i resultatet om resurser som saknas. Resurser i form av mer 

personal för att kunna arbeta inkluderande med ett bra resultat. Alla säger sig arbeta 

inkluderande redan i dag men de anser inte att resultatet blir så bra som det skulle kunna 

bli om det fanns mer resurser i form av framförallt mer personal men även hjälpmedel 

Det handlar om ramar i form av resurser och tid för planering. Även det inkluderande 

arbetssättet i sig kan ses som en ram då det är något som kommer från styrdokument 

och rektorer. Något som lärarna till stor del inte själva valt och kanske inte skulle arbeta 

efter om de hade möjligheten att välja ett annat arbetssätt. Dessa ramar påverkar 

processen genom att göra den mer tungarbetad och något som sliter på lärarna. 

Processen fortgår ändå och resultatet påverkas av såväl ramarna som processen. 

Resultatet pekar på att lärarna anser att fler elever skulle nå målen om ramarna 

ändrades. Processen skulle då se annorlunda ut och gynna såväl lärare som elever.  
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7. Diskussion  

 

I detta kapitel kommer en diskussion föras kring metod och resultat. Kapitlet delas i tre 

delar ett som behandlar metod och ett där resultatet behandlas. Kapitlet avslutas sedan 

med en avslutande reflektion där även förslag på framtida forskning tas upp. 

7.1. Metoddiskussion 

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde jag att använda mig av en kvalitativ 

ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för min datainsamling. Jag anser att 

genom metoden har jag kommit åt hur lärarna tolkar begreppet inkludering, deras attityd 

till inkludering samt hur de ser på sina möjligheter att arbeta inkluderande. Mina 

intervjuer var tänkta att vara semistrukturerade men de flesta blev ändå ganska styrda av 

min intervjuguide.  

Intervjuerna genomfördes på av informanten utvald plats och tid. De var då inte 

stressade då de kunde välja tider som passade dem. En del av mina intervjufrågor visade 

sig dock inte vara utformade så att de gav något till slutresultatet. Jag anser dock att jag 

ändå inte skulle valt bort dem. Även om svaren inte kunde användas direkt i resultatet 

gav de en mer omfattande insyn och kunskap för att svara på frågeställningarna.  

Jag valde även att utifrån möjligheten att redovisa ett tillförlitligt resultat att spela in 

intervjuerna. Detta anser jag som en nödvändighet för att kunna få med allt som sägs 

och även att kunna delta i intervjun på ett sätt som visar informanten respekt. Efter 

transkriberingen har även informanterna fått möjlighet att kontrollera utskrifterna så att 

deras ord uppfattas som det var tänkt. Detta ledde dock till en del dröjsmål då jag fick 

invänta svaren innan jag kunde arbeta vidare med resultatet.  

7.2. Resultatdiskussion 

 

Det visade sig att alla sex lärare var positiva till inkludering som grundtanke. De ansåg 

dock att det behövs resurser i form av mer personal, rätt hjälpmedel och anpassat 

arbetsmaterial till eleverna och allra helst tillgång till speciallärare eller specialpedagog. 
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De tre skolorna skilde sig åt när jag tittar på helheten. Två av skolorna arbetar även 

åldersintegrerat och där skiljer sig attityden till inkludering åt mellan dem genom hur de 

framställer de särskiljande lösningar de använder sig av. Den ena skolan lyfter det som 

en möjlighet för alla att ges tillfälle att utvecklas även i en liten grupp medan den andra 

framhåller att de trots allt använder sig av specialläraren för att arbeta enskilt med 

elever. Här kan jag tänka mig att jag skulle kunnat gå mer på djupet genom att besöka 

verksamheterna för att se om de arbetar inkluderande eller inte. Jag kunde även fått mer 

kunskap om jag gått vidare och studerat deras organisation och intervjuat rektor. Detta 

har jag dock inte haft möjlighet till i denna studie på grund av omfånget på arbetet och 

den tid jag haft till förfogande. Den tredje skolan har inte möjligheten att arbeta annat än 

inkluderande då de inte har mer personal än en lärare per klass och enbart tillgång till 

speciallärare som arbetar med de yngre barnen på skolan. Dessa två lärare är positiva till 

inkludering i motsats till exkludering men de säger även att de inte har något val. Jag 

valde att intervjua lärare som arbetat inkluderande för att få ett resultat som grundade 

sig i kunskap kring sättet att arbeta.  

Resultatet pekar på att lärarna tolkar begreppet inkludering i enlighet med tidigare 

forskning. Det hade även här varit intressant att forska vidare och utifrån Asp-Onsjös 

(2006) verktyg gå ut och analysera skolsituationen för att avgöra om de arbetar 

inkluderande eller inte. 

Många lärare har under åren påpekat att inkludering är ännu ett sätt att spara pengar på 

skolan. In med alla i klassrummet och bort med resurserna. Att inkludering skulle spara 

resurser är enligt Nilholm (2006) inget som betraktas som avgörande för ett fungerande 

inkluderande arbete. En av de punkter han tar upp är just att man behöver goda 

ekonomiska möjligheter. Detta är väldigt tydligt i mitt resultat att det finns i skolan 

brister kring det som kostar pengar. Resurserna anses som för små både vad gäller 

personal och hjälpmedel. Nu har jag intervjuat lärare i en liten kommun som så många 

andra haft sparbeting under de senaste åren och detta påverkar naturligtvis resultatet.  

7.3. Urvalsdiskussion 

 

Så här i efterhand anser jag att det hade varit intressant att jämföra lärare som arbetar på 

en skola som har en inkluderande grundtanke med lärare på en skola som inte har en 
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grundtanke att arbeta inkluderande. Jag gjorde ändå valet att inte göra så då jag ansåg att 

jag på grund av att det handlar om så få intervjuer inte skulle kunna redovisa resultatet 

på ett för mina informanter säkert och konfidentiellt sätt. Funderingar väcks även kring 

varför lärarna hade så svårt att redovisa hur många år de arbetat inkluderande. Jag har i 

dag inget bra svar på detta utan kan bara spekulera i om det kan handla om att det är 

svårt i skolan i dag att avgöra om man arbetar inkluderande eller inte.  

7.4. Avslutande reflektioner 

 

Denna uppsats kom till efter att jag som blivande specialpedagog upplevde ett motstånd 

till och okunskap kring inkludering ute i verksamheten. Då inkludering ses som ett 

önskvärt arbetssätt utifrån våra styrdokument är det en grund för ett skolutvecklande 

arbete som specialpedagoger kan delta i ute i verksamheten. Syftet med denna studie har 

varit att belysa hur lärare i grundskolan tolkar begreppet inkludering samt vilken 

uppfattning de har kring möjligheterna att arbeta inkluderande i sina verksamheter. Som 

en del i det har också varit att undersöka deras attityd gällande ett inkluderande arbete. 

Utifrån resultatet framträder en utgångspunkt för arbetet som specialpedagog i det 

skolutvecklande arbetet med inkludering som mål. Att se över resurserna i form av 

personal, hjälpmedel och material så att dessa räcker till och används på ett för 

verksamheten fungerande sätt har visat sig vara en viktig del. Att diskutera kring 

inkludering och hur detta skulle kunna genomföras är även det en viktig utgångspunkt. 

Att lärarna inte ska känna att det är någon annans tankar och idéer utan att det är de som 

får lägga grunden. Resultatet pekar även på att den kunskap specialpedagoger och 

speciallärare har efterfrågas både som bollplank och till att arbeta med eleverna. Lärarna 

efterfrågar stöttning i hur de ska kunna arbeta inkluderande och samtidigt tillgodose alla 

elevers behov.  

Det vore intressant att som jag pekade på i resultatdiskussionen göra en mer omfattande 

studie med fler informanter och då även gå vidare och titta på verksamheter som säger 

sig arbeta inkluderande. Studera dem för att se om lärarnas uppfattningar stämmer med 

verkligheten. Det vore även som en del i detta intressant att titta på hur rektorer ser på 

sin möjlighet att arbeta för en inkluderande skola. 
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Forskningen menar att inkludering har positiva effekter på elevernas prestationer och 

trivsel i skolan. Detta är något vi behöver arbeta för i våra skolor, framförallt jag som 

specialpedagog, att lärare ges möjligheter och det stöd som behövs för att kunna arbeta 

inkluderande med ett bra resultat.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga A Informationsbrev 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Ann Wahlström och som vi pratade om på telefon så läser jag till 

specialpedagog på Linnéuniversitetet i Växjö och skriver nu på min c-uppsats. Syftet med min 

uppsats är att belysa hur lärare i grundskolan tolkar begreppet inkludering samt vilken 

uppfattning de har kring möjligheterna att arbeta inkluderande i sina verksamheter. Som en 

del i det är också att undersöka deras attityd gällande ett inkluderande arbete. Det är utifrån 

detta jag behöver dina tankar och åsikter.  

Jag har planerat för intervjuer som jag helst spelar in. Detta för att jag ska kunna återge dina 

svar på ett tillförlitligt sätt utan att missa eller skriva fel. Jag vet även av erfarenhet att det blir 

ett bättre samtal om jag kan koncentrera mig på samtalet istället för att anteckna. 

Din medverkan är naturligtvis frivillig och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Jag kommer även att så långt det är möjligt se till så att du och övriga 

medverkande förblir anonyma. Dina svar kommer också enbart användas i denna studie och 

förstöras när jag inte behöver dem längre i arbetet kring min uppsats. 

Har du några frågor du vill ha svar på innan vi träffas får du gärna maila eller ringa alternativt 

sms:a på 0708-46 18 75. 

Mvh Ann Wahlström 
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9.2. Bilaga B Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 
 

 

 

 

 

 

Tankar och åsikter kring inkludering 

 Vad betyder ordet inkludering för dig? 

 Vad anser du om inkludering som arbetssätt? 

 Är du positiv eller negativ till inkludering? 

 

Möjligheter att arbeta inkluderande. 

 Tycker du att du har möjlighet att arbeta inkluderande? Kan du ge exempel på hur du 

arbetar inkluderande? 

 Hur mycket erfarenhet har du av inkluderande arbete? 

 Har du tillräckliga kunskaper att arbeta inkluderande? 

 Hur ser, enligt dig, arbetslaget på inkludering? 

 Arbetar arbetslaget utifrån en inkluderande tanke? 

Synen på elever i behov av särskilt stöd. 

 Vad beror elevers svårigheter på? 

 Vem på en skola bör arbeta med elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka elever, utifrån olika funktionshinder, är lättast respektive svårast att inkludera? 

 Finns det något funktionshinder som inte går att inkludera i en vanlig skolklass 

Undervisningen i klassrummet. 

 Utifrån vilka elever i klassen planerar du din undervisning? 

 Vilka elever tror du att du pratar mest med under en lektion, de i behov av särskilt stöd 

eller övriga? 

 Hur, organisatoriskt, tycker du att skolan bäst hjälper elever i behov av särskilt? 

 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal år i yrket: 
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