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Sammanfattning 

Detta arbete är ett examensarbete i specialpedagogik på avancerad högskolenivå. Syftet med 

arbetet är att ta reda på vilka attityder lärare i grundskolans år 1-6 i en medelstor kommun har 

till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. Vi har i arbetet utgått från en 

gemenskapsorienterande definition av attityder vilken innebär att det finns en skola som 

passar alla oavsett förutsättningar. Vi har i vårt arbete också använt oss av en modell där 

lärares attityder till inkludering är uppdelad i tre komponenter, en kognitiv-, emotionell- och 

beteendedel. Vi har använt oss av en kvantitativ metod genom en enkätstudie där 

respondenterna fått instämma eller ta avstånd från påståenden med hjälp av en femgradig 

skala. Resultaten i vårt arbete visar tendenser till att respondenterna i vår undersökning vill att 

elever med en utredd utvecklingsstörning skall få sin huvudsakliga undervisning i 

grundsärskolan. Mest negativa attityder fann vi inom den kognitiva delen, vilket i vårt arbete 

handlar om lärarens uppfattning om och kunskap till att ta emot elever med 

utvecklingsstörning. Anledningar till lärares negativa attityder kan vara att de känner att de 

saknar erfarenhet och kunskap samt att de saknar de resurser de anser sig behöva för att ta 

emot en elev inskriven i grundsärskolan. Våra resultat stämmer väl överens med de 

forskningsrapporter vi läst.    
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

I examensordningen för speciallärare (SFS 2011:688) framkommer det att efter genomförd 

utbildning skall specialläraren kunna samarbeta med andra skolformer och yrkesgrupper. De 

skall även kunna leda den pedagogiska processen att kunna tillgodogöra behoven hos alla 

elever och barn. Detta stämmer också överens med FN:s barnkonvention och i artikel 2:1 

framgår det tydligt att alla barn har lika rättigheter.  

1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter 

som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller 

vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska 

eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt (FN:s barnkonvention, artikel 

2:1). 

Även i Salamancadeklarationen (2006) framkommer det att alla barn har samma rättigheter 

till likvärdig utbildning. Det är skolans uppgift att utforma undervisningen så att den passar 

alla elever, deras olika förutsättningar och behov. I enighet med Salamancadeklarationen är 

det regeringens skyldighet att förbättra utbildningssystemet för att kunna ta emot alla barn 

oberoende av individuella svårigheter. Vidare står det att integrationsinriktning är det bästa 

sättet att bekämpa diskriminerande attityder och att kunna tillämpa en bra närmiljö och 

möjligheter att få ett integrerat samhälle och slutligen skapa en skolundervisning för alla. 

Trots detta är det fortfarande idag många elever i det svenska skolsystemet som ställs utanför 

den allmänna undervisningen, det vill säga att de inte ingår i den obligatoriska undervisningen 

i grundskolan. I FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionshinder artikel 24 

står det att det skall erbjudas individanpassade stödåtgärder i miljöer som ger 

kunskapsrelaterade och sociala utvecklingsmöjligheter, för personer med funktionshinder, 

som är i enighet med målet fullständig inkludering (FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, SÖ2008:26).  

”Huruvida vi kommer att närma oss en inkluderande skola är i detta skede omöjligt att förutspå. 

Styrdokumenten avspeglar en positiv syn av inkludering, men på grund av den tvetydighet som kommer 

till uttryck är utgången när det gäller inkludering oviss. Ansvaret att skapa en inkluderande skola ligger 

hos lärare, skolledning och kommunala skolmyndigheter.” (Ström & Lahtinen, 2012, s. 106) 

 

Även enligt examensordningen skall vi som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning 

medverka i och analysera det förebyggande arbetet och att försöka undanröja hinder och 

svårigheter i elevens närmiljöer. ”Det bör framhållas att barn inte är – kan inte vara – 

avvikande i sig själva. Det är endast i relation till skolans strukturer och till kulturella normer 

som barn är mindre dugliga eller skötsamma.” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 28). 
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Speciallärarens roll i detta arbete kan inte vara det avgörande för hela inkluderingsprocessen 

utan ett stort ansvar ligger även på den enskilde läraren och alla som arbetar på skolan.    

 

Enligt Skolverket gick det 5889 elever i grundsärskolan läsåret 2014/2015, 3180 av dessa 

elever gick i årskurs 1-6. 1198 elever av det totala antalet, var integrerade i grundskolan, 

vilket motsvarar 20 procent av grundsärskolans elever. Med integrering menas att dessa elever 

är lokalmässigt placerade med andra elever i grundskolan (http://www.skolverket.se/statistik-

och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundsarskola/elever). I vår undersökta kommun var det 

endast 12 procent av eleverna i årskurs 1-6 som var inkluderade (i betydelse placering) i 

grundskolan. I Skolverkets statistik framkommer endast integrering och inte i vilken form 

eleven är integrerad. I vår redovisning av statistiken har vi valt att inte ta med de elever som 

går i träningsskola på grund av att dessa elever i regel går i en egen skolform. Denna statistik 

innebär att cirka 5889 elever i Sverige har sin undervisning i en segregerad skolform trots att 

både Salamancadeklarationen och FN:s konventioner påtalar barns lika rättigheter och rätten 

till likvärdig utbildning.  

 

Vi som skriver detta arbete har själva arbetat i grundskolan och vi får ofta höra av före detta 

kollegor att de vill föra över elever, som har en utredd utvecklingsstörning, till 

grundsärskolan. Lärarna vi pratat med menar att de varken har tid eller kompetens att ge 

särskoleelever rätt stöd och utbildning. Det beror enligt dem bland annat på det ökade kravet 

som ställs på läraren samt att det i grundskolan och grundsärskolan är två skilda läroplaner. 

Detta i sig är helt motsägelsefullt i förhållande till vad vi skrev tidigare att skolan skall 

anpassa undervisningen och att alla elever skall få samma chans till likvärdig utbildning.  

 

En australiensisk undersökning (O’Rourke & Houghton, 2009) har visat att lärare som har 

haft elever i behov av särskilt stöd i sina klasser har upplevt större framsteg hos dessa elever 

och att det har gett ett positivt resultat i sociala färdigheter för hela klassen. Under vår 

utbildning har vi gjort fältstudier och observerat en elev med diagnosen utvecklingsstörning 

som var inskriven i grundsärskolan men placerad i grundskolan. Vi har även intervjuat elevens 

tidigare lärare och enligt den läraren presterade eleven bättre i grundskolan än vad hen gjorde 

när hen gick i grundsärskola. Elevens nuvarande lärare ansåg dock att hen inte passade in i 

klassen utan borde skickas tillbaka till grundsärskolan. Vad vi uppfattade av vår fältstudie, 

bestående av observationer och intervjuer med inblandade lärare, så bestod elevens 

inkludering i detta fall enbart av en placeringsorienterad syn på inkludering eftersom 
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undervisningen inte var anpassad efter eleven. Undervisande lärare ansåg sig inte heller ha tid 

eller kunskap att anpassa undervisningen efter alla elever och speciellt inte efter eleven vi 

observerade. Läraren menade att han inte ens hade grundsärskolans läroplan tillgänglig. 

Mitchell (2008) menar att det är viktigt för hela klassen och inte enbart för den elev som har 

speciella behov att läraren har en tydlig och bra undervisning och det är också viktigt att 

läraren har många strategier i sin undervisning. Han menar att undervisning av heterogena 

grupper leder till att läraren tvingas till att bli bättre och använda sig av flera olika strategier i 

sin undervisning vilket gynnar samtliga elever i klassen.  

 

I en turkisk studie (Sadigoglu, Batu, Biglin & Oksal, 2013) påpekas att det är vanligt med en 

negativ attityd till mottagande av elever med funktionshinder i turkiska grundskolor och att 

lärarna där anser att de saknar kunskap om hur man skall undervisa dessa elever. De efterlyser 

mer expertis och vill att elever skall delta till viss del i klassrummet och ibland få hjälp 

utanför klassrummet. Att det är så i ett annat land väcker vårt intresse att undersöka hur det 

ser ut i svenska skolor.  

 

Vi har i en forskningsöversikt (de Boer, Pijl & Minnaert, 2010) läst att lärares attityd till att ta 

emot elever i behov av särskilt stöd är viktig för att den gemenskapsorienterande definitionen 

på inkludering skall fungera. Vilket innebär att det finns en skola som passar alla elever 

oavsett elevens förutsättningar. Forskningsöversikten visar även att lärare oftast har en neutral 

eller negativ attityd till att ta emot dessa elever. Översikten visar även att det finns lärare som 

är positiva till att ta emot elever i behov av särskilt stöd men faktorer som har samband till 

lärarnas negativa attityder är graden av funktionsnedsättning hos eleven samt om eleven skall 

ingå i lärarens klass eller inte. Elever med emotionella och beteendemässiga svårigheter är de 

som skapar mest negativa attityder hos lärarna, till att ta emot dessa elever i sina klasser. Vi 

har inte kunnat hitta någon övergripande studie om svenska lärares attityder till att ta emot 

elever inskrivna i grundsärskolan och skulle därför vilja ta reda på hur det ser ut bland lärare i 

årskurs 1-6 i en medelstor svensk kommun. 

 

För att kunna närma sig en gemenskapsorienterad attityd till inkludering är det enligt vår 

mening viktigt att veta vad lärarna tycker och vilken attityd de har till att ta emot elever i 

behov av särskilt stöd. I vårt arbete avser vi att undersöka vad klasslärare anser om att ta emot 

elever inskrivna i grundsärskolan i den egna klassen och vilka attityder de har till inkludering. 
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Anledningen till att vi väljer klasslärare är att det oftast är den person som arbetar närmast den 

enskilde eleven och är den som har ansvaret för alla elever största delen av dagen.  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka vilka attityder klasslärare i grundskolans år 1-6 i vår 

undersökningskommun har till inkluderande undervisning som inbegriper elever som läser 

enligt grundsärskolans kursplaner och är mottagna i grundsärskolan.   

 

 

2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt har vi valt att reda ut de olika begreppen som vi använder oss av i vårt arbete 

och som vi vill förtydliga. Begreppen attityder, inkludering eller utvecklingsstörning saknar 

entydiga eller allmängiltiga innebörder och därför är det viktigt att klargöra för de olika 

begreppen. Vi tar även upp det historiska perspektivet då vi anser det viktigt att ha ett 

perspektiv på hur skolan och samhället har sett på inkludering av elever med 

utvecklingsstörning ända sedan 1800-talet.  

 

2.1 Definitioner av inkludering 

Begreppet inkludering eller inclusion kom till under 1980- talet som en reaktion på att folk 

var missnöjda med begreppen integration och mainstreaming. Göransson och Nilholm (2013) 

menar att de gamla synsätten fokuserade på elevernas svårigheter i skolan och att det var 

eleven som skulle anpassa sig efter omgivningen. Istället kom begreppet inkludering som ett 

svar på att skolan skulle utformas till elevens fördel där man anpassade verksamheten efter 

den enskilde elevens behov. Göransson och Nilholm (2014) skriver att det inte finns några 

egentliga bevis för att inkludering skall fungera eftersom det idag finns allt för många olika 

innebörder och definitioner i själva begreppet inkludering. De menar att varje skola och lärare 

skapar sin egen uppfattning om vad som är inkludering. Haug (2014) menar att det beror på 

landets historia och utveckling hur begreppet inkludering tolkas och han menar att vi måste 

acceptera att det kan vara olika. Han skriver också att det är ett politiskt begrepp mer än att 

det är ett skolbegrepp. Florian (2014) menar precis som ovanstående att inkludering är ett 

stort och vitt begrepp men vill dela upp det i tre definitioner. Den första innebär att alla 

människor är olika och man har olika lätt att lära sig. Läraren skall anpassa undervisningen 

utifrån elevernas olikheter och alla barn kan göra framsteg i sitt lärande. Den andra 
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definitionen innebär att läraren måste tro på sig själv och förstå att det är möjligt att lära ut till 

alla elever oavsett olikheter. Den tredje definitionen innebär att läraren utvecklar kreativa sätt 

att arbeta tillsammas i ett arbetslag runt elever, vilket kräver ett engagemang och en vilja att 

samarbeta med sina kollegor för att finna de bästa vägarna till framgång för eleverna.   

 

För att studera attityder till ett fenomen måste man utgå från någon definition och vi har i vår 

studie valt att utgå ifrån Göransson och Nilholm (2013) där de beskriver tre olika definitioner 

av inkludering. Definitionerna är den gemenskapsorienterande, den individorienterande och 

den placeringsorienterande definitionen. Vi har störst fokus på den gemenskapsorienterande 

definitionen som innebär att det skall finnas en skola för alla oavsett vilka förutsättningar 

eleven har. Det handlar om att skolan ska arbeta för att alla elever oavsett förutsättningar har 

en möjlighet att få vara med och där man inte gör en massa speciallösningar där man 

segregerar elever. Anledningen till att vi valt den definitionen i vårt arbete är att det är den 

inkluderingen som enligt oss stämmer överens med både FN:s barnkonvention och 

Salamancadeklarationen om alla barns lika rättigheter. 

 

1. Den gemenskapsorienterade definitionen som innebär att det finns en skola som passar 

alla oavsett vilka förutsättningar man har.  

2. Den individorienterade definitionen där man vanligtvis intresserar sig för elever i 

svårigheter och om eleven klarar målen i skolan, har kamrater och trivs i skolan så 

säger man att den eleven är inkluderad.  

3. Den placeringsorienterade definitionen som innebär att man placerar elever i 

svårigheter i ”vanliga” klassrum.  

 

2.2 Definitioner av attityder 

Nel et al. (2011) menar att attityder är något som är kopplat till människors bakgrund, 

erfarenheter och uppfattningar. I interaktionen påverkas människans attityder och detta är en 

del av kognitiv och social psykologi. Om läraren får information om inkludering kan det 

komma att påverka lärarens vilja och intresse för att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan 

i sina klasser. Författarna menar att en attityd kan förändras beroende på personens 

erfarenheter. Detta innebär att lärare först måste få kunskap och stöd för att kunna få 

erfarenheten som behövs för att ändra sin attityd till att ta emot elever i sin klass.  
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Vi har valt att utgå ifrån en modell utvecklad av de Boer et al. (2010) i vårt arbete. Modellen 

bygger på en översikt av empirisk forskning av attityder om inkludering och då fann man 

dessa tre beståndsdelar eller komponenter. Den första komponenten är den kognitiva delen 

som inbegriper lärarens uppfattning (vad läraren tror) och kunskap om att ta emot elever med 

till exempel utvecklingsstörning och att undervisa dessa. Den andra komponenten handlar om 

lärarens känslor, genom att ta emot den nämnda eleven med utvecklingsstörning i klassen till 

exempel om den eleven skulle skapa oro för övriga elever i klassen. Till sist är det den tredje 

komponenten som innefattar hur läraren agerar i situationen efter mottagandet av eleven 

ifråga. Figur 1 visar modellens olika delar. 

 

Attitydsmodell 

  

 

 

   

 

 

Figur 1 

 

 

2.3 Definitioner av utvecklingsstörning 

För att bli inskriven i grundsärskolan krävs det att man har en psykologisk, en pedagogisk, en 

social och en medicinsk utredning som visar på utvecklingsstörning och med det menas att 

man har svårigheter med att ta in och bearbeta information samt att ta till sig kunskap och 

använda sig av den (Granlund & Göransson, 2011). För att få diagnosen utvecklingsstörning 

måste man även uppfylla vissa kännetecken. Det innefattar bland annat att man har ett IQ-

värde under 70 och att man har fått en intelligensnedsättning före 16 års ålder. Personer med 

en utvecklingsstörning har ofta svårigheter med sin adaptiva förmåga vilket innebär att 

individen har svårt att anpassa sig efter omgivningen och klara av sin vardag (ibid). Allt detta 

sammantaget med att skolan har gjort ett antal kartläggningar och anpassningar leder till att 

vårdnadshavare får ta ett beslut om barnet skall gå i grundsärskola eller inte. Det finns 

undantag där skolan får bestämma utfallet, det är om det finns synnerliga skäl för barnets 

bästa att gå i grundsärskolan.    

 

Attityder 

 

Kognitiv del 

- Tro och/eller kunskap 

Emotionell del 

- Känslor 

Beteende del 

- Anlag att agera 
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Enligt den svenska skollagen 7 kap. 5 § från 2010 står det att: 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en 

utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan.  

 

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i 

grundsärskolan ska föregås av en utredning som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförts (SFS 

2010:800).   

 

 

2.4 Historiska perspektiv på utvecklingsstörning 

Det har inte alltid varit självklart att alla skall ha rätt att gå i skolan. Redan under mitten av 

1800-talet pratade man om ”en skola för alla” men det har inte alltid varit självklart att det 

inbegriper alla, speciellt inte dem som på den tiden benämndes som ”idioter”. I Norden var 

det under mitten av 1800-talet som man började bedriva undervisning för dessa elever och i 

Sverige är en av föregångarna för dessa skolor Emanuella Carlbeck. Även Sophia Wilkens 

startade en skola för ”idioter” år 1859, men det var långt ifrån alla ”idioter” som fick gå i den 

skolan. Det var enbart bildbara ”idioter” som fick gå där (Røren, 2007). År 1945 kom en 

lagändring som innebar att så kallade bildbara utvecklingsstörda hade skolplikt men det skulle 

dröja ända tills 1968 innan skolplikten kom att innefatta alla barn i Sverige (Egelund, Haug & 

Persson, 2010). Trots att skolplikt har funnits för alla barn i Sverige sedan dess är det 

fortfarande inte så att skolan är en plats där alla barn får samma rättigheter och likvärdig 

utbildning. Som vi nämnde i statistiken i inledningen är det fortfarande flera tusen barn som 

går i någon form av specialanpassad undervisning i vårt land.  

 

Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm (2011) menar att begrepp som en skola för alla, 

inkludering, integrering och full delaktighet är begrepp som har sitt ursprung i politiken. Det 

handlar om att undvika ett utanförskap för utsatta grupper av individer i samhället. Författarna 

menar att det är alla vi som är delaktiga i utformning och genomförandet av undervisning för 

dessa elever som är med och skapar betydelsen av dessa begrepp och deras innebörd för den 

enskilde eleven. ”Forskning om särskola/utvecklingsstörning tycks emellertid fortfarande 

uppbunden i den på sätt och vis naturliga utgångspunkten att det är eleven som är bärare av 

problemet.” (Vetenskapsrådet, 2007, s. 46). Med det menas att det idag i skolan är vanligt att 

läraren ser på elever med utvecklingsstörning som problemet istället för att ändra på sin 

undervisning och anpassa den till eleven. Det är viktigt att lärare utgår ifrån ett relationellt 

perspektiv, att se problemen hos omgivningen istället för hos eleven och rikta fokus på hela 

situationen eleven befinner sig i. Det är även en viktig del i vår speciallärarexamen att vi skall 
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kunna analysera och medverka i att underlätta lärmiljön för våra framtida elever (SFS 

2011:688).  

 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Definitionerna av inkludering och utvecklingsstörning har förändrats mycket under historiens 

gång. Begreppet inkludering kom till under 1980-talet för att människor var missnöjda med de 

gamla begreppen. Tidigare var det fokus på elevernas svårigheter och att det var eleven som 

ägde problemet. Det nya begreppet inkludering har mer fokus på den enskilde elevens behov 

och att verksamheten skall anpassas efter dessa behov. Göransson och Nilholm (2013) 

beskriver tre olika definitioner av inkludering och vi har i vårt arbete valt att utgå från den 

gemenskapsorienterande definitionen som innebär att det finns en skola för alla oavsett vilka 

förutsättningar eleven har. Attityder är kopplat till människors bakgrund, erfarenheter och 

uppfattningar och i möten med andra påverkas människans attityder (Nel et al. 2011). I vårt 

arbete har vi utgått från en modell av attityder som är uppdelad i tre olika delar, nämligen en 

kognitiv-, en emotionell- och en beteendedel. För att få en diagnos utvecklingsstörning måste 

man uppfylla vissa kriterier och för att bli inskriven i grundsärskolan behöver man fyra olika 

utredningar som uppfyller diagnosen.   

 

 

3. Syfte med preciserad frågeställning 

Syftet med denna studie är att studera hur inställningen till en gemenskapsbaserad definition 

av inkludering framträder hos grundskollärare i en medelstor svensk kommun i deras attityder 

till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser.  

 

- Hur förhåller sig de olika delarna av lärarnas attityder till en gemenskapsbaserad 

definition av inkluderingsbegreppet?   
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4. Tidigare forskning  

Vi har under denna rubrik valt att presentera studier om lärares attityder till 

inkludering/placering. Därefter kommer ett avsnitt om lärares kunskap och kompetens till att 

ta emot elever i behov av särskilt stöd. Sedan kommer ett stycke om lärarens syn på 

inkludering. Vi anser att dessa delar är de som är mest relevanta för vår studies syfte. Vi 

avslutar översikten med en sammanfattning av kapitlet.  

 

4.1 Attityder till inkludering 

En forskningsöversikt av de Boer, Pijl och Minnaert (2010) tyder på att lärares attityder till 

inkludering (i betydelsen placering) av elever med speciella behov är beroende av vilket 

funktionsnedsättning eleven har. Lärare har en mest negativ attityd till elever som uppges ha 

inlärningssvårigheter, ADHD och andra beteendeproblem. Mest positiv attityd har lärarna till 

att ta emot elever med synliga fysiska handikapp. Även McNally, Cole och Waugh (2001) 

konstaterar att graden av elevernas svårigheter eller funktionsnedsättning är något som 

påverkar lärares attityder. Lärarna såg ett större behov av extra stöd i form av personal ju 

större svårigheter eleverna hade. Även i Jordanien har man i en undersökning (Al-Zyoudi, 

2006) kommit fram till att lärare ofta har en lägre acceptans till att ta emot elever med 

intellektuella handikapp än om eleverna har ett fysiskt handikapp.   

 

Agbenyega (2007) har genomfört en studie gjord på 100 lärare uppdelade på tio skolor i 

Ghana och han har kommit fram till att det är speciellt fyra faktorer som spelar in när man 

pratar om lärares attityder till inkluderande undervisning (i betydelsen placering). Det handlar 

om beteende hos eleverna, elevernas behov, skolans resurser och den enskilde lärarens 

kompetens. I undersökningen har han kommit fram till att lärare som känner sig oförberedda 

och ängsliga till att ta emot en elev med speciella behov i sina vanliga klasser ofta uttrycker 

en frustration och på så vis också en negativ attityd till ett inkluderande arbetssätt. 

Anledningen till deras frustration skulle vara att de genom att ta emot en elev med speciella 

behov i sin klass tror att det skulle leda till sämre resultat hos de elever som redan går i 

klassen. I rapporten kom man fram till att lärarens attityder till att ta emot en elev i behov av 

särskilt stöd också är viktig för lärarens inställning och viljan att acceptera och utöva 

undervisning som passar alla i klassen. Hwang och Evans (2011) skriver att de lärare som är 

för inkludering (i betydelsen placering) av elever inte vill ha dem i det egna klassrummet. 

Lärarna tror dock att elever med svårigheter skulle få nytta av de sociala färdigheterna om de 
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var placerade i en heterogen klass. Hwang och Evans (2011) drar slutsatsen att det är lika över 

hela världen, det är en utmaning att elever med svårigheter ska delta i gemensam undervisning 

i klassrummet. Samtliga måste ha en positiv attityd till inkludering och den ska delas av 

klasslärare, speciallärare, rektor, administratörer och hela skolan samt föräldrar. 

 

4.2 Kunskap och kompetens 

De Boer et al. (2010) har gjort en forskningsöversikt där de sammanställer lärares attityder till 

att ta emot elever i behov av särskilt stöd där de kommit fram till att många lärare är negativa 

till inkludering (inclusion) och inte anser sig ha kunskap att undervisa elever i behov av 

särskilt stöd.  

”Regarding the first research question of this study it can be concluded that teachers are negative or 

undecided in their beliefs about inclusive education and do not rate themselves as knowledgeable about 

educating pupils with special needs. Additionally they do not feel competent end very confident in 

teaching pupils with special needs. Furthermore, it can be concluded that teachers would more often 

reject pupils with special needs compared to their typically develop peers.” (ibid, s. 347) 

 

De Boer et al. (2010) har i sin genomgång dragit slutsatserna att lärarna, till stor del enligt 

deras analys, är negativa och har en osäker attityd till att ta emot elever med speciella behov i 

vanliga skolor. Orsakerna till detta är enligt författarna att lärarna känner att de inte har 

kunskaper och kompetens som behövs för att undervisa dessa elever. Lärarna har oftare en 

aversion mot att ta emot elever med speciella behov i större utsträckning än vad de har till att 

ta emot ordinära elever. Det finns olika faktorer som påverkar vilken attityd lärarna har till att 

ta emot elever med speciella behov, de menar att lärarens arbetslivserfarenhet är en av 

faktorerna som påverkar attityden. Lärare som arbetat länge var mer negativa till att ta emot 

dessa elever medan lärare med kortare arbetslivserfarenhet var mer positiva.  I motsats till 

detta så visade det sig att lärare med erfarenhet av och kunskap om att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd hade en mer positiv attityd till att ta emot en sådan elev i sin klass till 

skillnad från lärare som saknar erfarenhet och kunskap om detta. Al-Zyodi (2006) menar att 

lärare som arbetat kortare tid än sex år har en större vilja att undervisa elever med 

inlärningssvårigheter än vad mer erfarna lärare har. Han menar att ju längre tid en lärare 

arbetat desto större motvilja till att ta emot dessa elever.     

 

Sadigoglu et al. (2013) menar i en avhandling gjord på 23 lärare på olika skolor i flera olika 

städer i Turkiet att man där har till stor del en negativ attityd till att ta emot elever med 
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funktionshinder i turkiska grundskolor. Det skulle till stor del bero på att lärarna där känner att 

de saknar kunskap och erfarenhet om hur undervisning av dessa elever går till. Författarna 

menar att lärarna efterlyser mer utbildning och information om inkludering. Lärarna i 

undersökningen anser också att elever med funktionshinder bör få sin undervisning till viss 

del utanför klassrummet.  

 

I Sydafrika har kravet att elever i behov av särskilt stöd skall undervisas gemensamt i 

klassrummet blivit större. Engelbrecht, Oswald, Swart och Eloff (2003) menar att detta har 

lett till ett ökat antal elever med speciella behov och elever med lindrig utvecklingsstörning 

har ökat i de vanliga klassrummen. Författarna (2003) har i en studie de genomfört i 

Sydafrikanska skolor tagit reda på vilka faktorer som påverkar lärarnas attityder till att ta 

emot elever med speciella behov i sina klasser. Deras resultat visade att de flesta lärare i deras 

undersökning upplevde en känsla av stress när det gäller att ta emot elever i behov av särskilt 

stöd. Faktorer som lärarna i undersökningen tyckte påverkade dem mest var bland annat att de 

saknar kompetens och att de måste anpassa undervisningen efter två läroplaner och även att 

det krävs större arbete med planeringen för dessa elever. Andra faktorer som påverkade 

lärarnas attityd var elevernas bristande kommunikationsförmåga. Lärarna kände också att de 

genom att ha inkluderade (i betydelsen placering) elever i sina klasser skulle få mindre tid till 

övriga elever, de ansåg även att lärmiljön de undervisade i var bristfällig för att ta emot elever 

i behov av särskilt stöd. De menar också att dessa elevers föräldrars sociala och ekonomiska 

förutsättningar samt kontakten med dessa föräldrar har betydelse för hur läraren upplever 

stress i situationen. 

 

Enligt Hwang och Evans (2011) anser lärarna att de saknar både kunskap och erfarenhet att 

undervisa elever med speciella behov. De tycker att det är svårt att tillgodose elevernas behov 

i den gemensamma klassrumsundervisningen. De tycker också att det ska vara speciallärare i 

undervisningssituationen och att det är dessa som ska ta ansvar för utbildningen. Klasslärarens 

roll ska endast vara att se till att eleven ska få en bra social tillvaro. Däremot anser lärare med 

mindre erfarenhet att de är villiga att ta emot elever i behov av särskilt stöd.  

 

Mortimer, Hunt, Leroy, Van de Putte och van Hove (2010) skriver i sin studie om lärares oro 

och osäkerhet till att ta emot elever med speciella behov i det egna klassrummet. Den grupp 

med lärare som är villiga till att prova inkludering (i betydelse placering) måste ha ett öppet 

sinne, vara flexibla och ha realistiska förväntningar och framförallt måste de ha en önskan att 
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eleven ska lyckas i klassrummet. Mortimer et al. (2010) menar att problemet som 

framkommer i inkluderingsdebatten är att lärare anser sig sakna kompetens till att undervisa 

elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt påstår speciallärarna att det är endast de som har 

kompetens till att undervisa dessa elever. Sammantaget leder detta till att lärare inte känner sig 

kompetenta till att undervisa dessa elever. Lee och Lee (2009) visar i en undersökning gjord i 

koreanska skolor att det kan vara en fördel för alla elever, att ha ett arbetssätt där man 

undervisar heterogena grupper. Detta skulle då bero på att läraren som har en eller fler elever 

med lindrig utvecklingsstörning i sin klass blev tydligare i sina instruktioner och 

genomgångar vilket var bra för alla elevers utveckling och det ledde också till mer 

självgående elever.  

   

4.3 Lärares attityder till inkludering 

Manisah, Ramlee och Zalizan, (2006) menar i en malaysisk undersökning att lärares attityder 

till inkludering är viktig för att de skall vara villiga att ta emot elever i behov av särskilt stöd i 

sin klass. Lärarna i deras undersökning hade en övervägande positiv attityd till att undervisa 

dessa elever i sina klasser. De menar att lärarnas attityder påverkas av sammarbetet mellan 

grundskollärare och speciallärare. Det är ett samarbete som måste bli bättre för att lärarnas 

attityder skall förbli positiva. Även Theoharis och Causton (2014) menar att lärares- och 

skolans attityd utifrån en gemenskapsorienterande definition till att ta emot elever i behov av 

särskilt stöd likväl som skolans kultur är en viktig del för att skolan skall passa alla oavsett 

förutsättningar. Det handlar mycket om lärarens attityd, att man som lärare inte gör någon 

skillnad mellan sina elever och andras elever utan alla elever som går på skolan skall vara 

allas ansvar och på så vis får man en bättre lärmiljö för alla elever oavsett svårigheter.   

 

O’Rourke och Houghton (2009) har i en australiensisk studie om lärares uppfattningar och 

inställning till inkludering (i betydelse placering), kommit fram till att lärares attityder till 

inkludering är viktig för elevernas resultat i skolan. De menar att hela skolan är beroende av 

lärarens attityd till inkludering och att den attityden är positiv. I denna studie skedde de största 

framstegen, hos de eleverna i behov av särskilt stöd, i det sociala samspelet med andra elever. 

Drame och Kamphoff (2014) menar i en undersökning bland lärare i Senegal att lärares 

attityder till att ta emot elever i behov av särskilt stöd är negativ. De menar att man måste sätta 

eleven i centrum för undervisningen istället för läraren. För att ändra attityderna till att ta 

emot alla elever så ligger det ett stort ansvar på de som är inblandade i skolfrågor. Det är inte 

bara skolan och dess lärare som måste ändra på sina attityder utan ansvaret ligger även hos de 
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som bestämmer över skolan.  

 

Hwang och Evans (2011) skriver att inkludering (i betydelse gemenskapsorienterande 

definition) är en global trend inom utbildningsväsendet, det behövs samarbete mellan samtliga 

professioner. De flesta personer inom skolvärlden är positiva till denna syn på inkludering, 

alla elevers rätt till utbildning oavsett förmåga och handikapp. Trots detta är det stora och 

svåra barriärer att komma över för att aktivera dessa ideal. Det är stora skillnader mellan 

positiva attityder till den gemenskapsorienterande definitionen av inkludering och villigheten 

att utföra densamma.  

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genomgående för den forskning vi har studerat är att i de flesta undersökningar handlar det 

om en placeringsorienterande definition av inkludering. Det vill säga att man placerar elever i 

behov av särskilt stöd i ”vanliga” klassrum. Enligt forskningen i vår studie har lärare en 

negativ attityd till att ta emot elever i behov av särskilt stöd i sina klasser. Mest negativ attityd 

har lärare till elever med inlärningssvårigheter. Överlag ser vi tydliga tecken på att läraren 

anser sig sakna kunskap, kompetens och erfarenhet.   

 

 

5. Metod 

Vi vill genom en kvantitativ metod ta reda på vilken attityd klasslärare i vår utvalda svenska 

kommun har till mottagande av elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. I vårt arbete 

utgår vi från en attitydsmodell som innefattar tre delar, en kognitiv del som innefattar hur 

läraren tror sig kunna undervisa en elev med speciella behov, en emotionell del som handlar 

om lärarens känslor om att ta emot elever i behov av särskilt stöd och en beteendedel som 

beskriver hur läraren skulle agera och anpassa undervisningen för den elev som är inskriven i 

grundsärskolan (de Boer et al. 2010).     

 

Vi har genomfört en tvärsnittsstudie bland klasslärare i årskurs 1-6 i en kommun i Sverige. I 

både kvantitativ och kvalitativ forskning bygger man på tidigare forskning eller studier för att 

generera ny kunskap (Gustavsson, 2004). Vi har tolkat och analyserat den data vi fått in och 

redovisat den i diagram och tabeller för att lättare få en tydligare bild över respondenternas 

svar. Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning för att kunna beskriva hur det ser ut i 

den kommun vi undersökt utan att för den sakens skull tolka vårt resultat på djupet. På så vis 
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kan vi få en bild av våra respondenters attityder till att ta emot elever inskrivna i 

grundsärskolan utifrån ett gemenskapsorienterat perspektiv på inkludering i sina klasser. 

Gustavsson (2004) menar att man bör vara vaksam på att när man genomför en kvantitativ 

undersökning så kan man inte tolka det insamlade materialet som en sanning utan man får 

vara medveten om att man kan gå miste om vissa förklaringar. Vi har i vår undersökning 

fokus på att beskriva hur utbredda vissa företeelser är och vi har ingen intention att påvisa vad 

den bakomliggande orsaken är (Fejes, 2009).  

 

5.1 Enkätstudie 

Vi har gjort en enkätstudie där vi har för avsikt att göra en beskrivande undersökning bland 

klasslärare i grundskolans tidigare år i en medelstor svensk kommun. I kommunen finns en 

egen enhet för grundsärskolan. Vi konstruerade vår enkät (bilaga 2) delvis utifrån att vi har 

tolkat hur de Boer et al. (2010) redovisat sin forskningsöversikt över lärares attityder till 

inkludering. Några frågor översatte vi direkt från deras resultat och andra frågor konstruerade 

vi efter att vi läst annan litteratur om lärares attityder. Vi konstruerade dem för att belysa de 

olika delarna av attityder i termer av en kognitiv del, en emotionell del och en beteende del av 

attityder. Vår enkät består av slutna frågor där vi har bestämda svarsalternativ. Vi har använt 

oss av Likert-skalan, där vi har ett antal påståenden inom vårt ämnesområde, där 

respondenterna har fått instämma eller ta avstånd från påståendena med hjälp av en femgradig 

skala. Skalan består av ytterpunkterna som anges med instämmer helt och instämmer inte alls 

(Ejlertsson, 2005). Vi har valt att vända på skalan i vissa frågor och numrerat svaren från 1-5. 

Siffran 1 står för att respondenten instämmer helt i våra påståenden i en gemenskapsorienterad 

definition av inkludering och siffran 5 står för att respondenten inte instämmer alls i våra 

påståenden. Anledningen till att vi vänt på skalan är för att inte respondenterna skall kunna 

kryssa i svaret utan att noga läsa igenom vad som står. I enkäten har respondenterna fått ange 

sin erfarenhet av att arbeta med barn med utvecklingsstörning och sin specialpedagogiska 

utbildning.   

 

Vi konstruerade en pilotstudie för att på så vis se om respondenterna tolkade svaren som vi 

hade tänkt och för att se om det var några andra svårigheter att tolka frågorna. Våra 

respondenter i pilotstudien ansåg att våra påståenden i enkäten var tillräckligt bra och tydliga 

för att använda i vår undersökning.   
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5.2 Genomförande 

I datainsamlingen har vi tagit hjälp av en lärare på respektive skola i förhoppning att det 

skulle generera ett större antal deltagare. De kontaktpersonerna har hjälpt oss med att dela ut, 

påminna och samla in enkäterna. Vi började med att maila en kontaktperson på varje skola för 

att få ett godkännande att besöka skolorna och dela ut enkäter. Efter att vi fått svar från alla 

skolor besökte vi samtliga 12 skolor i kommunen och lämnade personligen ut enkäterna till 

våra kontaktpersoner. Sedan bad vi de aktuella lärarna att sända tillbaka enkäterna. En vecka 

efter att vi sänt ut enkäterna hade vi endast fått tillbaka ett fåtal ifyllda enkäter. Vi mailade då 

våra kontaktpersoner och bad dem att påminna sina kollegor att ta sig tid att fylla i vår enkät, 

vi var noga med att betona att det var viktigt för oss och vårt undersökningsresultat att de 

skulle delta i enkätundersökningen. Vi fick då in ytterligare några enkäter och väntade en 

vecka till innan vi skickade ytterligare ett mail till kontaktpersonerna och erbjöd oss att åka ut 

till skolorna och hämta enkäterna. Vi hade då fått in enkäter från nio av de 12 skolorna och 

därefter åkte ut vi ut till de tre skolor som inte skickat in enkäter för att hämta enkäter 

därifrån.     

 

5.3 Arbetsfördelning 

Vi som har skrivit detta arbete har delat upp arbetet på så vis att vi på varsitt håll har sökt efter 

forskningsartiklar. Vi har även läst in olika aktuella kurslitteratur för att sedan träffas fysiskt 

och diskuterat igenom vad vi läst och ansett vara relevant. Vi har gemensamt konstruerat 

enkäten och missivbrevet. Vi har även genomfört all sammanställning av insamlat material 

och allt skrivande av arbetet gemensamt. 

    

5.4 Urval/bortfall 

Vi har i vår undersökning valt att vända oss till samtliga klasslärare i 1-6 skolor i en medelstor 

kommun i Sverige. Kommunen är en tätort i mellersta delarna av Sverige med cirka 50 000 

invånare. Anledningen till att vi valde klasslärare i årskurserna 1-6 är för att klasslärare har 

samma elever under större delen av dagen och i regel undervisar de samma elever i flera 

ämnen. På så vis har vi fått en bättre bild av vilken attityd läraren har till att ta emot elever 

med en diagnos utvecklingsstörning i sin klass. Totalt gav vi ut 279 enkäter fördelat på 12 

skolor i kommunen vi undersökte. Av dessa 279 enkäter fick vi svar på 120 enkäter vilket ger 

en svarsfrekvens på cirka 43 procent. Vi genomförde enkäten under en tid då stora delar av 

lärarkåren var fullt sysselsatta med utvecklingssamtal vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen 

negativt. Dock tror vi att vårt tillvägagångssätt med personliga kontakter har motverkat ett 



19 

 

ännu större bortfall av svar.    

 

5.5 Validitet/reliabilitet 

Vår enkätredovisning är en redovisning av hur 120 klasslärare i en medelstor kommun i 

Mellansverige svarar på våra frågor om lärares attityder till att ta emot elever inskrivna i 

grundsärskolan i sin klass. Eftersom undersökningen är genomförd på 1-6 lärare i en kommun 

anser vi inte den vara representativ för hela kommunens lärare, utan man kan se den som en 

indikation på hur lärare i en medelstor kommun har för attityd till inkludering av elever 

inskrivna i grundsärskolan utifrån en gemenskapsbaserad definition av inkludering.  

 

Avgörande för svarsfrekvensen i vårt arbete är lärarnas tid, prioritering, resurser och hur 

intresserade den enskilde läraren är av inkluderingsfrågan. Dessa faktorer kan påverka utfallet 

av resultatet i vårt arbete. Andra faktorer som kan ha påverkat reabiliteten i vår 

enkätundersökning kan till exempel vara trötthet, problem att förstå frågorna samt vilket 

humör respondenten är på just den dagen (Gustavsson, 2004). Reliabilitet i vårt arbete är ett 

mått på tillförlitligheten och detta mått kan vara svårt att upptäcka speciellt när vi undersöker 

fenomen som är tolkningsbara. En fara med respondenternas svar i vår undersökning är att de 

vet vad som förväntas av lärare och att de därför svarat som det förväntats att de skulle svara 

(Patel & Davidsson, 1994).  

 

Validitet är ett mått på om vi verkligen har undersökt det vi ämnat undersöka. Då det är vi 

själva som har konstruerat frågeställningar och metod för att undersöka dessa kan det vara 

svårt att upptäcka misstag vi har gjort. För att säkerställa validiteten på vår enkät, provade vi 

enkäten på tre kollegor för att tillförsäkra oss om eventuella brister i enkäten samt att vi har 

använt oss av vår handledare i kursen för att bistå oss (Patel & Davidsson, 1994). 

 

5.6 Etiska överväganden  

”En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i 

forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas.” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 

16) Vi har enbart använt våra insamlade enkäter till vår studie och har varit noga med att 

ingen som har svarat kan pekas ut, vi utlovade full anonymitet för respondenterna eftersom vi 

inte är intresserade av den enskilde individen utan vi ville veta vad vår respondentgrupp 

svarat i vår enkät (ibid). I vår redovisning avslöjas ingen privat data om vilka som deltagit i 

undersökningen och vi har följt kravet på konfidentialitet (Kvale & Brinkman, 2009). Vi har 



20 

 

även tagit hänsyn till informationskravet där respondenterna i förväg, genom missivbrevet, 

fått information om studiens syfte samt att vi informerat om var forskningsresultatet kommer 

att redovisas.   

 

Respondenterna till vår enkätundersökning informerades om vad de har gett samtycke till och 

de fick upplysning om att de deltog under frivillig basis (informationskravet). Vi har följt 

kraven på informerat samtycke genom att respondenterna själva fått ta ställning till om de 

ville deltaga i vår enkätundersökning eller inte (http://codex.vr.se/manniska2.shtml). 

 

5.7 Analys  

Vi har analyserat vår enkät utifrån vår frågeställning:  

 

- Hur förhåller sig de olika delarna av lärarnas attityder till en gemenskapsbaserad 

definition av inkluderingsbegreppet? 

 

Vi valde att redovisa vårt resultat i tabeller, diagram och text för att på så vis lättare kunna få 

en översikt över vad våra respondenter har för attityder till inkludering. Vi har tagit hjälp av 

forskning och litteratur avseende kvantitativa metoder för att på så vis kunna tolka våra 

enkätsvar. Genom vår analys vill vi ta reda på om vi kan urskilja några samband mellan våra 

resultat och tidigare forskning.   

 

Vi har sammanställt svaren från enkäterna i tre olika kategorier beroende på vilka definitioner 

av attityder vi har konstruerat frågan från. Den första tabellen (tabell 1) visar svaren från den 

kognitiva delen, den andra (tabell 2) beskriver den emotionella delen och den tredje tabellen 

(tabell 3) beskriver den beteendemässiga delen av lärares attityder till att ta emot elever 

inskrivna i grundsärskolan i den egna klassen. Vi har redovisat frekvensvärden separat i 

tabeller där siffran 1 står för att respondenten instämmer helt för en inkluderad skola och 

siffran 5 står för att respondenten tar avstånd från en sådan utifrån den gemenskapsorienterade 

definitionen. I frågorna 4,5,7,9,10,11,12,13,16 och 18 har vi konstruerat frågorna så att 

påståendet instämmer helt står för att respondenterna är för en inkluderande undervisning 

enligt den gemenskapsorienterande definitionen. I övriga frågor står uttrycket instämmer helt 

för att respondenterna är mot densamma. För att få en tydligare bild i resultatredovisningen 

har vi valt sammanfoga de två yttre värdena i varje fråga. Vi har även valt att sammanställa 
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respondenternas erfarenhet av att arbeta med utvecklingsstörda barn och deras 

specialpedagogiska utbildning i två olika diagram (diagram1 & diagram 2). 

   

5.8 Sammanfattning av metod 

Vi har använt oss av en kvantitativ enkätstudie som metod. Vi konstruerade påståenden med 

utgångspunkt från tidigare forskning. Vi gjorde också egna frågor utifrån relevant litteratur. Vi 

använde oss av Likert-skalan där respondenterna fått instämma eller ta avstånd från 

påståenden med hjälp av en femgradig skala. Våra respondenter var 1-6 lärare i en medelstor 

kommun i Mellansverige. Vi har följt kraven gällande etiska principer och i redoviningen har 

vi tagit hänsyn till validitet och reliabilitet. Vi har analyserat svaren och tolkat dem i 

förhållande till tidigare forskning.   

 

 

6. Resultat 

Kommunen vi genomförde vår enkätundersökning i är en medelstor tätort med cirka 50 000 

invånare i mellersta delarna av Sverige. I kommunen finns det en grundsärskola där det går 44 

elever i årskurserna 1-6, dessutom finns det i kommunen sex elever som går integrerade i 

grundskolan. Kommunen har under senare år haft ett stort mottagande av nyanlända elever 

från andra länder och skolorna ser olika ut beroende på hur segregationen i samhället ser ut. 

På några av skolorna består elevantalet av mer än 75 procent elever med utländsk härkomst. 

Även i kommunens grundsärskola har antalet elever med utländsk härkomst ökat under senare 

år. Vi har sammanställt våra resultat på enkäterna i frekvenstabeller där vi även har räknat ut 

ett medelvärde för totala svarsfrekvensen per komponent. För att få en tydligare 

bakgrundsbild av lärarnas erfarenhet av att arbeta med utvecklingsstörda barn och deras 

specialpedagogiska utbildning har vi valt att redovisa dessa i form av två cirkeldiagram. Vi 

har även gjort en tabell där vi kategoriserat lärare utifrån deras erfarenhet av arbete med barn 

med utvecklingsstörning och lärarnas specialpedagogiska utbilning i förhållande till vår 

attitydsmodell.    
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6.1 Resultat lärares erfarenhet och utbildning 

I vår forskningsöversikt framkommer det att lärare känner att de saknar erfarenhet av att 

arbeta med barn i behov av särskilt stöd och att de även saknar specialpedagogisk utbildning. 

Vi redovisar resultaten i vår undersökning genom cirkeldiagram där vi får fram procentuell 

fördelning av våra respondenters svar. På så vis får vi en tydlig överblick om det förhåller sig 

lika i vårt arbete.  

 

Lärares erfarenhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1  

 

Av de 120 respondenter vi fått svar från var det endast 38 procent som har erfarenhet av att 

arbeta med barn med diagnosen utvecklingsstörning. Det låga talet kan tyda på att det är få 

grundsärskoleelever i vår undersökningskommun som är placerade i grundskolans 

verksamhet. Vi kunde även se detta i statistiken över kommunen där det visade sig vara 12 

procent av eleverna 1-6 inskrivna i grundsärskolan som är placerade i grundskolan. Detta är 

ett lågt tal om vi jämför det med statistik över hela landet där cirka 20 procent av 

grundsärskoleeleverna är inkluderade i grundskolan (http://www.skolverket.se/statistik-och-

utvardering/statistik-i-tabeller/grundsarskola/elever). Lärarnas bristande erfarenhet av arbeta 

med elever med utvecklingsstörning kan i förlängningen påverka deras attityd till inkludering, 

oavsett definition av inkludering. Att kommunen har en egen enhet för grundsärskola som 

ligger avskilt från övriga skolor tror vi kan vara en bidragande orsak till att det är så få av våra 

respondenter som har erfarenhet av att arbeta med barn med utvecklingsstörning. Vi har 

genom att diskutera med lärare på skolorna vi undersökt fått reda på att det tidigare förekom 
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samarbete mellan grundskola och grundsärskola. Grundsärskolan var då lokalintegrerad i en 

grundskola. Orsaken till att grundsärskolan flyttade till egna lokaler skall ha varit att 

grundskolan utökade och behövde fler och större lokaler. Enligt våra källor är samarbetet 

mellan de olika skolformerna idag litet om nästan obefintligt.     

 

       Lärares specialpedagogiska utbildning 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
      Diagram 2 

 

Av våra respondenter är det relativt få som har någon slags specialpedagogisk utbildning, det 

var hela 73 procent som saknar utbildning i ämnet. Detta är verkligen något att ta i beaktande 

när man förespråkar inkludering, oavsett form av inkludering. Vi blev förvånade över att det 

var så några som hade utbildning i ämnet, det tyder på att kommunen inte ger lärarna rätt 

förutsättningar för att kunna vidareutbilda sig och på så vis känna kompetens och en tilltro till 

den egna förmågan. Vi anser att det är av vikt att alla i sin lärarutbildning får någon slags 

utbildning inom området specialpedagogik för att på så vis minska känslan av oro eller stress 

när det kommer en elev till klassen som har speciella behov. Det behöver inte bara handla om 

elever inskrivna i grundsärskolan, alla elever skall ha rätt till det stöd de behöver för att klara 

av sin skolgång och specialpedagogisk utbildning för lärarna är en del i det.  

 

6.2 Resultat av attitydsdelarna 

Våra resultat är uppdelade i tre delar av attityder, en kognitiv, en emotionell och en 

beteendedel. Den kognitiva delen innefattar i vårt arbete våra respondenters uppfattning och 

kunskap om att ta emot elever med en utvecklingsstörning. Den emotionella delen handlar om 
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lärarens känslor inför att ta emot en sådan elev och beteendedelen handlar om hur 

respondenten tror att den skall agera vid mottagandet av en elev med en utvecklingsstörning.  

 

6.2.1 Resultat kognitiv del av attityder 

Vi har graderat svaren till våra påståenden i en skala från 5 till 1, där 5 står för en negativ 

attityd till inkludering och 1 står för en positiv attityd till inkludering. Vi har valt att slå ihop 

yttervärdena 5 och 4 samt 2 och 1 i vår resultatredovisning för att på så vis få en tydligare bild 

åt vilken attityd respondenternas svar gränsar mot. Siffrorna i våra tabeller står för antalet 

respondenter som svarat på respektive alternativ.     

 

              Kognitiv del av attityder 

Påstående 5 4 3 2 1 Medelvärde(M) 

Fråga 1 30 34 42 8 6 3,6 

Fråga 4 49 27 28 13 3 3,9 

Fråga 7 17 45 23 23 12 3,3 

Fråga 8 20 24 44 18 14 3,2 

Fråga 14 90 17 9 3 1 4,6 

Fråga 16 5 13 54 27 21 2,6 

Fråga 19 73 36 8 2 1 4,5 

Totalt 284 196 208 94 58 3,7 

              Tabell 1 

 

I den första tabellen (tabell 1) har vi sammanställt respondenternas svar när det gäller den 

kognitiva delen av attityder till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. Det 

handlar om hur lärarna tror att de skall kunna klara av att ta emot en elev inskriven i 

grundsärskolan i sin klass. Det totala medelvärdet (M = 3,7) kan ses som en grov och 

samlande uppskattning över i vilken utsträckning resultaten överensstämmer med en positiv 

eller negativ attityd till inkludering. Ju närmare 5, desto mer negativ ställer sig gruppen som 

helhet till inkludering. I vårt resultat visar det sig att endast 14 av 120 respondenter har en 

positiv attityd till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass (fråga 1, M = 3,6). 

Resultaten visar att majoriteten av lärarna i vår undersökning har en negativ attityd till sin 

kompetens att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass, det var 16 som svarade 

att de har kompetensen som behövs (fråga 4, M = 3,9). På fråga 7 svarade 62 respondenter att 

de inte hade möjlighet att tillgodose alla elevers behov i klassen (M = 3,3). 64 av 120 
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respondenter instämmer helt eller instämmer till stor del att en elev med diagnosen 

utvecklingsstörning skall ha sin undervisning i grundsärskolan. Kravet från två läroplaner 

(fråga 8, M = 3,2) är något som delar vår respondentgrupp då det är jämnt fördelat över de 

olika svarsalternativen. På fråga 14 som handlar om att en elev med diagnosen 

utvecklingsstörning skulle innebära att läraren blir i behov av mer resurser var det 107 av våra 

120 respondenter som ansåg att de behöver mer resurser (M = 4,6). De har en negativ attityd 

där otillräcklighet och bristande resurser spelar en betydande roll. Det var inte så många av 

våra respondenter som kände att det skulle vara bra för klassen med en elev med diagnosen 

utvecklingsstörning i klassen. Att det var så få som 18 av våra respondenter som ansåg att 

elever med utvecklingsstörning skulle vara en tillgång i klassen indikerar att lärarna inte är så 

villiga till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i den egna klassen (fråga 16, M = 2,6). 

109 av våra respondenter anser att eleverna är delaktiga och till viss del ansvariga för sitt 

lärande (fråga 19, M = 3,7).  

 

6.2.2 Resultat emotionell del av attityder 

Även i den andra delen av attityder, som handlar om den emotionella delen av attityder till 

inkludering, har vi graderat svaren till våra påståenden i en skala från 5 till 1. Siffran 5 står för 

en negativ attityd till inkludering och siffran 1 står för en positiv attityd till inkludering. 

Yttervärdena 5 och 4 samt 2 och 1 har vi slagit samman i vår resultatredovisning för att få en 

tydligare bild åt vilken attityd respondenternas svar tangerar. I tabellen står siffrorna för 

antalet respondenter som svarat på respektive alternativ.     

 

            Emotionell del av attityder 

Påstående 5 4 3 2 1 Medelvärde(M) 

Fråga 2 26 38 27 12 17 3,4 

Fråga 5 15 14 26 21 44 2,5 

Fråga 9 7 8 31 43 31 2,3 

Fråga 10 3 11 29 44 33 2,2 

Fråga 13 11 17 47 36 9 2,9 

Fråga 15 56 26 26 8 4 4 

Totalt 118 114 186 164 138 2,9 

           Tabell 2  
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Tabell 2 är en tabell över den känslomässiga delen av lärarnas attityder till att ta emot elever 

inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. Resultaten tyder på att lärarna i vår undersökning har 

en känslomässigt mer positiv attityd till inkludering än en kognitiv. Det är dock samtidigt 

många som uttrycker en oro och negativ känslomässig attityd (totala medelvärdet, M = 2,9). 

Det vi kan utläsa här är att det är 64 av respondenterna i vår undersökning som känner en oro 

till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass (fråga 2, M = 3,4). Av våra 

respondenter var det 65 som ansåg att alla elever har samma rätt till lika utbildning vilket 

borde vara en antydan till att de tycker att alla grundsärskoleelever har rätt att vara en del i 

grundskolan (fråga 5, M = 2,5). 82 av respondenterna i vår undersökning trodde att det skulle 

innebära en ökad arbetsbelastning att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan. Det var 

endast 12 stycken som inte såg en elev inskriven i grundsärskolan placerad i deras klass som 

en ökad belastning (fråga 15, M = 4). I frågor som rör hur respondenterna tror att de egna 

eleverna skulle hjälpa varandra och få bättre acceptans för olikheter ser vi att attityderna är 

positiva till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan (fråga 9, M = 2,3 & fråga 10, M = 

2,2). På frågan om hur en grundsärskoleelev placerad i grundskolan skulle känna sig till freds 

i klassen svarade 45 av våra respondenter att de trodde det. (fråga 13, M = 2,9).   
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6.2.3 Resultat beteendedel av attityder 

I redovisningen av beteendedelen av attityder har vi numrerat svaren på våra påståenden i en 

skala från 5 till 1, där 5 betyder att respondenten har en negativ attityd till inkludering och 1 

betyder att respondenten har en positiv attityd till inkludering. Vi har sammanfogat 

yttervärdena 5 och 4 samt 2 och 1 i resultatredovisningen för att på så vis få en tydligare bild 

på respondenternas attityder. Siffrorna i vår tabellredovisning står för hur många respondenter 

som svarat på de olika alternativen.     

 

         Beteendedel av attityder 

Påstående 5 4 3 2 1 Medelvärde(M) 

Fråga 3 38 38 22 16 6 3,7 

Fråga 6 3 14 38 33 32 2,4 

Fråga 11 7 7 39 37 30 2,4 

Fråga 12 1 6 16 55 42 1,9 

Fråga 17 14 16 61 14 15 3 

Fråga 18 13 6 54 32 15 2,2 

Totalt 76 87 230 187 140 2,6 

        Tabell 3  

 

I beteendedelen (tabell 3) av lärarnas attityder till att inkludera elever inskrivna i 

grundsärskolan i sina egna klasser handlar det om hur respondenterna tror att de skulle agera 

om de skulle ha en elev med diagnosen utvecklingsstörning i sin klass. I resultaten i beteende 

delen av attityder framkommer det att det är i den delen av attityder som våra respondenter 

har minst negativ attityd till inkludering (totala medelvärdet, M = 2,6). Fråga 3 som handlar 

om hur läraren kommer att agera när det gäller lika undervisning för alla har 76 av 

respondenterna uppgivit att de skulle behandla alla elever lika (M = 3,7). På frågorna gällande 

hur en elev inskriven i grundsärskolan skulle påverka klimatet i klassen och de andra eleverna 

var respondenternas attityder till inkludering mer positiv (fråga 6, M = 2,4 & fråga 18, M = 

2,2). Det var få som ansåg att en elev inskriven i grundsärskola skulle få positiva förebilder i 

respondenternas klass, det var endast 14 av 120 respondenter ansåg detta (fråga 11, M = 2,4). 

I undersökningen uppgav 97 av våra respondenter att de skulle anpassa undervisningen för 

alla. Det skulle innebära att de skulle anpassa undervisningen till att passa även den elev som 

är inskriven i grundsärskolan och är placerad i en grundskoleklass (fråga 12, M = 1,9). På 

frågan om elever med en utvecklingsstörning inskriven i grundsärskolan skall gå kvar i 
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klassen istället för att få enskild undervisning hos specialpedagog svarade de allra flesta på 

mittenvärdet (fråga 17, M = 3).  

 

6.4 Jämförande resultat av lärares erfarenhet och utbildning 

I det här avsnittet har vi valt att redovisa lärarnas erfarenhet och specialpedagogiska 

utbildning i förhållande till de olika delarna i vår attitydsmodell. Vi har räknat ut ett 

medelvärde av lärarnas svar och delat upp dem i fyra olika kolumner. Den första kolumnen 

visar lärare som både har erfarenhet av att arbeta med barn med utvecklingsstörning och har 

specialpedagogisk utbildning. I den andra kolumnen är det lärare som har erfarenhet men 

saknar specialpedagogisk utbildning. Den tredje kolumnen visar lärare som har 

specialpedagogisk utbildning med saknar erfarenhet och den fjärde visar lärare som saknar 

både erfarenhet och utbildning i det valda området. För att få fram ett medelvärde för de fyra 

olika grupperna har vi separerat dessa från varandra och sedan räknat ut det totala 

medelvärdet för de olika attitydskomponenterna. Siffran 5 står för en negativ attityd till 

inkludering och siffran 1 står för en positiv attityd till inkludering.   

 

Lärares erfarenhet och utbildning 

Lärare som: Kognitiv del Emotionell del Beteende del 

Har både erfarenhet 

och spec.ped 

utbildning 

 

M = 3,0 

 

M = 2,3 

 

M = 2,2 

Har erfarenhet men 

saknar spec.ped 

utbildning 

 

M = 3,5 

 

M = 2,9 

 

M = 2,6 

Har spec.ped  

utbildning men 

saknar erfarenhet 

 

M = 3,7 

 

M = 2,8 

 

M = 2,8 

Saknar både 

erfarenhet och 

spec.ped utbildning 

 

M = 3,8 

 

M = 3,0 

 

M = 2,8 

Tabell 4 

 

I den här tabellen (tabell 4) kan vi utläsa att mest negativ attityd till inkludering är det i den 

kognitiva delen hos alla fyra grupper. Utmärkande i tabellen är gruppen av lärare som både 
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har erfarenhet och specialpedagogisk utbildning. I den emotionella delen och beteendedelen 

hos den gruppen är attityderna mer positiva till inkludering än i de övriga grupperna. Även i 

den kognitiva delen hos lärare som både har erfarenhet och specialpedagogisk utbilning 

skiljer sig medelvärdet väsentligt från de övriga grupperna. Vi kan även utläsa att de lärare 

som saknar både erfarenhet och specialpedagogisk utbildning har en mer negativ attityd till 

inkludering än de övriga grupperna.  

  

6.4 Sammanfattning av resultat 

Totalt sett visar vår sammanställning över lärarnas attityder till att ta emot elever inskrivna i 

grundsärskolan att det är främst inom de frågor som gäller den kognitiva, tro och/eller 

kunskapsdelen som lärarna visar mest negativa attityder till att ta emot elever inskrivna i 

grundsärskolan i sina klasser. Av våra 120 respondenter var det endast 14 som hade en positiv 

attityd till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass. Att lärare tror sig behöva 

mer resurser vid ett mottagande av en sådan elev var det 107 respondenter som instämde i 

påståendet. Mer än hälften av respondenterna anser att elever med diagnosen 

utvecklingsstörning skall ha sin huvudsakliga undervisning i grundsärskolan. I den 

emotionella delen visar det sig bland annat att lärare känner att det skulle innebära en extra 

belastning att få en elev med diagnosen utvecklingsstörning i sin klass. Mer än hälften känner 

en oro till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass. I beteendedelen av vår 

attitydsundersökning är frågan om att läraren behandlar alla elever lika och ger alla elever lika 

uppmärkssamhet något som lärarna i stor grad instämmer med. I vår undersökning är det i den 

här delen av attityder som våra respondenter har mest positiv attityd till att ta emot en elev i 

behov av särskilt stöd i sin klass. 97 av lärarna svarade att de skulle anpassa undervisningen 

för alla elever. Efter att ha särskilt lärarnas erfarenhet av att arbeta med elever med 

utvecklingsstörning och deras specialpedagogiska utbildning ser vi att erfarenhet och 

utbildning gör skillnad i lärarnas attityder till inkludering.  

 

 

7. Diskussion 

Vi har i diskussionsdelen valt att redovisa svaren vi fått in på vår enkät genom att göra 

jämförelser med tidigare forskning inom det valda området och på så vis försöka se om vi kan 

se några kopplingar till vår undersökning. Syfte med vår undersökning är att studera hur 

inställningen till en gemenskapsbaserad definition av inkludering framträder hos 
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grundskollärare i en medelstor svensk kommun i deras attityder till att ta emot elever 

inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. Anledningen till att vi valde just detta område beror 

på att vi under vår utbildning har fått genomföra en fältstudie av en elev med diagnosen 

utvecklingsstörning integrerad i grundskolan. Vi har även under vår utbildning ändrat vår 

uppfattning från att vara till stor del mot inkludering (i betydelsen placering) till att idag vara 

mer för inkludering utifrån en gemenskapsorienterad definition. Även det historiska 

perspektivet, att det redan 1968 togs i bruk en lag för skolplikt som skulle innefatta alla barn i 

Sverige och att det fortfarande finns grundsärskolor för elever med diagnosen 

utvecklingsstörning, har gjort oss nyfikna på att ta reda på vilka attityder dagens lärare har till 

att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser.  

 

Göransson och Nilholm (2013) beskriver tre olika definitioner av inkludering, nämligen 

gemenskapsorienterande, individorienterande och placeringsorienterande definitionen. Vi har 

i vår studie inriktat oss mest på den gemenskapsorienterande definitionen där alla elever skall 

ha möjlighet att deltaga i den ordinarie undervisningen. Det bör inte vara någon skillnad på 

grund av olika förutsättningar utan det skall helt enkelt vara en skola för alla där inga 

speciallösningar där elever lämnas utanför behövs. Barn är inte avvikande i sig själva utan det 

är i relation till skolans normer och regler de förhåller sig (Börjesson & Palmblad, 2003). Om 

läraren förebygger och försöker förbättra elevens närmiljö så borde förutsättningarna för 

eleven förbättras avsevärt. Enligt vårt resultat vill 14 av 120 respondenter i enkätenen att 

elever inskrivna i grundsärskola skall gå tillsammans med andra barn i grundskolan. Hälften 

av respondenterna hade svårt att ta ställning i frågan om att en elev med diagnosen 

utvecklingsstörning bör få undervisning till största del hos specialpedagog. Sadigoglu et al. 

(2013) skriver i sin undersökning på turkiska skolor att inkluderade (i betydelse placering) 

elever inskrivna i grundsärskolan bör få en viss del av sin undervisning utanför klassrummet. 

Vi tolkar denna ambivalens till att lärarna i vår undersökning till viss del är villiga att ta emot 

dessa elever men att de ändå känner en osäkerhet till vad som skulle vara bäst för den enskilde 

eleven, om det skulle uppstå en sådan situation där en elev inskriven i grundsärskolan skulle 

bli placerad i dessa lärares klasser.   

 

7.1 Diskussion kognitiv del av attityder 

I den kognitiva delen av vår undersökning kan vi utläsa att respondenterna till stor del har en 

negativ attityd till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. De upplever en 

viss stress till att ta emot dessa elever då de tror att det skulle innebära mer jobb för den 
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enskilde läraren. Det är mer än hälften av respondenterna som anser att elever med diagnosen 

utvecklingsstörning skall gå i grundsärskola. Detta i sig är en motpol till grunden i 

inkluderingsbegreppet, en skola för alla samt det fria skolvalet där alla elever har samma rätt 

till lika utbildning.  

 

Vi tror att respondenternas vilja till att få mer resurser till stor del beror på att de ofta är 

ensamma ansvariga för en hel klass och att en elev inskriven i grundsärskola skulle kräva 

mycket av den enskilde läraren. Att lärarna i vår undersökning känner en oro till att ta emot 

elever inskrivna i grundsärskolan i den egna klassen kan också bero på att de anser att de inte 

har tillräcklig kompetens eller att lärarna inte känner att de räcker till i den utsträckning som 

behövs. Detta sammanstämmer med vad Agbenyega (2007) kommit fram till i sin studie på 

skolor i Ghana. De Boer et al. (2010) menar också de att det är lärarens bristande kompetens 

och kunskap som är några av de bakomliggande faktorerna till varför de skulle vara avogt 

inställda till att ta emot elever i behov av särskilt stöd i sina klasser. Även Sadigoglu et al. 

(2013) menar att det är lärarnas bristande kunskaper och erfarenhet som är en stor grund till 

att de har en negativ attityd till att ta emot elever inskrivna i grundsärskolan i sina klasser. 

Totalt sett verkar våra respondenter ha en positiv attityd till att ta emot elever när det handlar 

om hur det skulle påverka eleverna i klassen. Däremot är attityden inte lika positiv när det 

gäller lärarens uppdrag och arbetsbelastning samt att de uttycker att det inte skulle vara så bra 

för eleven som ska placeras i grundskoleklassen. O´Rourke och Houghton (2009) menar att 

mycket av ansvaret för att kunna få en inkludering (i betydelse placering) att fungera ligger på 

den enskilde läraren och att om läraren har en positiv attityd till inkludering så kommer det att 

fungera betydligt bättre. Även Theoharis och Causton (2014) anser att lärarens attityd har 

betydelse till att ta emot en elev i behov av särskilt stöd. De anser att det är hela skolans 

ansvar och att det är skolans kultur och inställning som påverkar hur det fungerar. De påstår 

att för att få till en bättre lärmiljö oavsett elev så är det allas ansvar på skolan att leva upp till 

detta. Nel et al. (2011) menar att skolsystemen i både Sydafrika och Sverige måste ta ansvar 

för att ge lärare undervisning och kunskap om inkludering (i betydelse gemenskapsorienterad 

definition) och alla barns rättigheter. Enligt författarna får lärarna idag för lite lärdom om hur 

man på bästa sätt kan göra för att skapa en bättre undervisningssituation som passar alla 

elever och även till den som har en diagnos utvecklingsstörning.  

 

Engelbrecht et al. (2003) skriver att lärare känner en stress till att ta emot elever med speciella 

behov i sina klasser. Det beror bland annat på kravet från två olika läroplaner och att det 
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skulle krävas mer arbete i form av planering för dessa elever. I vår undersökning var den 

största faktorn till denna oro att lärarna inte känner att de har tillräckliga resurser för att klara 

av arbetet med att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass. Vi trodde att det 

skulle vara fler som skulle se kravet från två läroplaner som en betungande post vid 

mottagandet på grund av den administrativa arbetsbelastning lärare utsätts för idag.  

 

Manisah et al. (2006) har i sin undersökning konstaterat att samarbetet mellan lärare och 

speciallärare måste bli bättre. I dagsläget finns det alldeles för få speciallärare/ 

specialpedagoger på skolorna för att få till stånd ett sådant samarbete som lärarna efterfrågar. 

Vi antar att respondenterna i vår enkät till stor del menar mer resurser i form av fler personer 

när de uppger att de behöver mer resurser. McNally et al. (2001) menar att ju större 

svårigheter eleverna har desto mer behov av extra resurser vill läraren ha. Vi tror att våra 

respondenter ser elever inskrivna i grundsärskolan som elever med större behov än 

grundskoleelever vilket skulle kunna vara en förklaring till deras svar om att de behöver extra 

resurser. Även Agbenyega (2007) nämner skolans resurser som en av de viktigaste 

komponenterna i mottagandet av en elev i behov av särskilt stöd. Han anser också att 

klasserna inte skall vara för stora och att alla elevers behov skall uppmärksammas. Agbenyega 

(2007) menar också att det redan i lärarutbildningen behövs tydlig utbildning så att lärarna har 

förmåga att kunna ta emot alla elever oavsett förutsättningar. Han påstår också att alla som 

arbetar inom skolan måste vara en aktiv del i processen.   

 

Nästan alla våra respondenter anser att eleverna är delaktiga och ansvariga för sitt lärande. 

Om respondenterna anser att det egna lärandet är elevens ansvar skulle det kanske innebära 

svårigheter för den elev som har diagnosen utvecklingsstörning. Det gäller att läraren i 

slutändan tar ansvar för elevens lärande och är med i planeringen och utförandet av 

undervisningen. 

 

7.2 Diskussion emotionell del av attityder 

När det gäller den emotionella delen av lärares attityder till att ta emot elever inskrivna i 

grundsärskolan i sin klass kan vi se antydningar till att respondenterna i vår undersökning har 

en negativ eller neutral attityd till att göra detta. Detta stämmer bra överens med de Boer et al. 

(2010) som också konstaterat att så var fallet i deras forskningsöversikt. Få av respondenterna 

i vårt arbete anser att eleven inskriven i grundsärskolan skulle må bra av att gå i deras klass. 

Detta finner vi anmärkningsvärt och motsägelsefullt eftersom lärarna verkar tycka att det 
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skulle vara bra för de andra eleverna i klassen. Genom tabellerna tolkar vi att respondenterna 

tror att mottagandet av en grundsärskoleelev skulle vara bra för klassen men det finns en stor 

oro för både grundsärskoleelevens mående och för lärarens ökade arbetsbelastning.  Mortimer 

et al. (2010) skriver även i sin studie om lärares osäkerhet och oro till att ta emot elever 

inskrivna i grundsärskolan i det egna klassrummet. Orsaker till denna oro kan bland annat 

vara att läraren känner precis som Hang och Evans (2011) menar att det kan vara svårt att 

tillfredsställa elevens behov i det gemensamma klassrummet, på grund av lärarens bristande 

erfarenhet att undervisa dessa elever. Agbenyega (2007) har kommit fram till att lärare som 

har en negativ attityd är de som känner sig ängsliga och oförberedda för att ta emot dessa 

elever. Han menar även att anledningen till lärarnas frustration och osäkerhet är att de tror att 

inkludering (i betydelsen placering) av dessa elever skulle leda till ett sämre resultat för 

övriga elever i klassen.  

 

7.3 Diskussion beteendedel av attityder 

I beteendedelen av attityder till att emot elever inskrivna i grundsärskolan i sin klass, handlar 

det om hur läraren tror att den skulle agera. Här kan vi se att respondenterna i vår 

undersökning har en positiv attityd till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i sin 

klass, när det gäller hur de själva skulle agera. En stor del av vår respondentgrupp svarade att 

de skulle behandla alla elever lika och ge alla elever lika mycket uppmärksamhet, vilket vi 

anser vara ett dilemma för lärare. Alla elever har olika behov och bör behandlas därefter. 

Lärarens attityd när det gäller elevernas beteende och hur den utvecklingsstörde eleven skulle 

fungera i klassen är däremot mer negativ. Få av respondenterna anser att en elev inskriven i 

grundsärskolan skulle skapa oreda i klassen. Det var få som ansåg att denna elev skulle få 

positiva förebilder i klassen vilket också kan tolkas som att de har en negativ attityd till att ta 

emot elever inskrivna i grundsärskolan i sin klass. Detta motsäger vad vi såg när vi gjorde vår 

fältstudie i en klass med en elev inskriven i grundsärskolan placerad i grundskolan. Enligt 

elevens tidigare lärare så presterade eleven betydligt bättre i grundskoleklassen än vad hen 

gjorde i grundsärskolan.  

 

O´Rourke och Houghton (2009) har kommit fram till att inkluderade (i betydelse placering) 

elever har gjort större framsteg och att det har genererat positiva resultat i sociala färdigheter 

för hela klassen. I den fältstudie vi genomförde såg vi precis som Lee och Lee (2009) att 

klassen påverkade eleven till ett lugnare beteende. Eleven imiterade övriga elevers beteende 

och assimilerade med de övriga i klassen. Alla elever kan dra fördel av att läraren arbetar på 
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ett sätt där man genom tydligare instruktioner och genomgångar får fler elever att medverka 

aktivt i undervisningen. Enligt Drame och Kamphoff (2014) kan det innebära fördelar för 

samtliga elever att undervisa på det sättet i en sådan miljö. De påstår att det ger en större 

förståelse och acceptans för olikheter bland samtliga elever. De menar även att dessa fördelar 

är något som kan ge ett ökat umgänge och ett ökat självförtroende som kommer att följa med 

eleven under resten av dess liv.   

 

7.4 Diskussion lärares erfarenhet och utbildning 

Vi kunde genom vår undersökning utläsa att det var väldigt få av våra respondenter som hade 

någon erfarenhet av att arbeta med barn med en utredd utvecklingsstörning vilket också kan 

vara en betydande faktor för deras attityd till inkludering. De Boer et al. (2010) menar att 

erfarenhet och kunskap av att arbeta med dessa elever är en viktig del för att lärare skall ha en 

positiv attityd till inkludering. Endast 27 procent av våra respondenter uppgav att de har 

någon form av specialpedagogisk utbildning. Enligt Sadigoglu et al. (2013) finns det ett 

samband där lärares saknad av kunskap och erfarenhet påverkar deras attityd till inkludering 

att bli mer avvisande. Både det som De Boer et al. och Sadigoglu et al. tar upp om lärares 

erfarenhet och kunskap stämmer väl överens med det vi kommit fram till i vår undersökning. 

Agbenyega (2007) menar att en lärare som saknar kompetens och erfarenhet lätt kan skapa sig 

själv en känsla av oro och frustration över att inte klara av sitt uppdrag. Detta kan vara en del i 

att vissa lärare ställer sig tveksamma eller negativa i sin attityd till inkludering, oavsett 

definiton av inkludering. Vi tycker att det är noterbart att redan på 1800-talet diskuterades en 

skola för alla och så sent som 1968 kom skolplikt att gälla för alla barn i Sverige (Egelund et 

al. 2010). Ändå är det så många av respondenterna som uppger att de saknar erfarenhet av att 

arbeta med och kunskap om elever med diagnosen utvecklingsstörning.  Detta stämmer även 

överens med det som Hwang och Evans (2011) skriver att många lärare upplever en brist av 

kunskap och erfarenhet inom detta område.  

 

7.5 Diskussion validitet/reliabilitet 

Vår redovisning av enkäterna är en redovisning av hur 120 klasslärare i årskurs 1-6 i en 

medelstor svensk kommun har svarat på våra frågor om vilken attityd de har till att ta emot 

elever inskrivna i grundsärskolan i sin klass. Eftersom undersökningen är genomförd på 

klasslärare i årskurserna 1-6 anser vi inte den att vara representativ för hela kommunens 

lärare, det är snarare en indikation på vilken attityd lärare har till inkludering av elever 

inskrivna i grundsärskolan. Vi använde oss av en enkät med slutna frågor där respondenterna 
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fick fem svarsalternativ på varje fråga konstruerad utifrån Likert-skalan (Ejlertsson, 2005). Vi 

tror att respondenternas svar i vår undersökning kan ha påverkats av att de svarat som de tror 

att det förväntas att de skulle svara (Patel & Davidsson, 1994).  

 

Några av de avgörande faktorerna för svarsfrekvensen i vårt arbete kan vara hur lärarna har 

prioriterat eftersom vi lämnade ut enkäten i en tid då många av lärarna var sysselsatta med 

utvecklingssamtal och hur intresserade den enskilde läraren är av våra frågor. (Gustavsson, 

2004). Att vi fick påminna respondenterna två gånger kan också det vara en faktor att räkna 

med i utvärderingen av våra svar då det kan ha påverkat respondenterna negativt att ”tvingas” 

till att delta i en enkätundersökning de inte bett om att vara med i.  

 

7.6 Avslutande diskussion 

Vi har i vårt arbete kommit fram till att respondenterna i vår enkät till stor del vill att elever 

skall gå i grundsärskola och att de känner en oro och skulle känna sig otillräckliga om de fick 

en elev inskriven i grundsärskolan i sin klass. Nästan alla respondenter anser sig behöva mer 

resurser om de fick en sådan elev placerad sin klass. Med resurser tror vi att de flesta lärare 

menar resurser i form av fler personal eftersom även regeringen går ut med påståenden om att 

det skall vara fler lärare i klasserna. Förvånande för oss var att det var relativt få som ansåg att 

kravet från två kursplaner var något som väcker oro hos läraren. Genom egen erfarenhet 

känner vi att det är ett stort arbete att behärska en kursplan och att det skulle vara än svårare 

att bemästra två. I svaren som visar hur respondenterna skulle agera om de fick en elev 

inskriven i grundsärskolan placerad i sin klass svarade de flesta att de skulle anpassa 

undervisningen för alla och att de skulle behandla alla elever lika. Här tror vi att 

respondenterna svarat som de tror att det förväntas av en lärare med tanke på rättvisebegrepp 

och lika värde för alla elever. Ibland kan det behövas att läraren behandlar elever olika på 

grund av olika förutsättningar och olika behov. Att man behandlar elever olika betyder inte att 

man är orättvis mot enskilda elever. I vår profession som lärare ingår det i vår kompetens att 

avgöra vad varje enskild elev behöver för att uppnå bästa resultat i den specifika 

undervisningssituationen.  

 

Anledningar till våra respondenters negativa attityder till inkludering och hur eleverna skulle 

påverkas kan vara en följd av att de känner att de saknar kompetens och erfarenhet och att de 

skulle behöva mer resurser i klassen för att klara av att ha en elev inskriven i grundsärskolan i 

sin klass. Resultaten i vår analys stämmer i stort överens med det som de Boer et al. (2010) 



36 

 

kommit fram till i sin forskningsöversikt över lärares attityder till inkluderande undervisning. 

De drog slutsatserna att lärarna till stor del hade en negativ och osäker attityd till att ta emot 

elever med speciella behov i grundskolan. Vi ser tydliga samband när vi jämfört deras resultat 

med vad vi kommit fram till när vi analyserat svaren på våra enkäter, främst inom den 

kognitiva delen av lärares attityder till inkludering.     

 

I skrivandet av detta arbete har vi uppmärksammat hur lika lärarnas attityder till inkludering 

ändå är i olika länder trots olika kulturer och utbildningssystem. Sverige är inte ensamt om att 

försöka inkludera elever med speciella behov i den ordinarie skolan. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det inte har hänt så mycket i vårt land under de senaste 

årtiondena och att det krävs ett stort arbete framöver för att få till stånd en ändring där man 

inbegriper alla människors lika värde. I enighet med Salamancadeklarationen och FN:s 

barnkonvention som vi tog upp i inledningen har regeringen en skyldighet att förbättra sitt 

utbildningssystem så att det ska passa alla barn oberoende av individuella förutsättningar. 

Alltså krävs det förändringar i lärarutbildningar och kompetensutveckling för att alla lärare 

skall få den grund som behövs för att känna trygghet och tillit till ett inkluderande arbetssätt. 

Idag kan du som grundskolelärare få en elev inskriven i grundsärskolan till din klass och det 

förväntas av dig att du skall klara av att undervisa denna elev på samma sätt som en utbildad 

speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Detta tycker vi är märkligt eftersom 

regeringen har bestämt att man behöver en speciallärarutbildning för att arbeta med dessa 

elever om man arbetar på grundsärskolan. En tankeställare vi fått under vår utbildning och 

genom detta arbete är om vi som utbildade speciallärare med specialisering 

utvecklingsstörning i framtiden är tänkta att fungera som den resurs som lärare på 

grundskolan efterfrågar. Vi har som det i står i examensordningen för speciallärare (SFS 

2011:688) att vi i vår yrkesroll skall leda den pedagogiska processen och kunna tillgodogöra 

behov hos alla elever, vi ska också försöka få till en samverkan mellan skolformer för 

utvecklingen av en inkluderande skola. Frågan som vi ställer oss är om det är utifrån elevers 

behov och rättigheter eller om det är utifrån regeringens budget som elever skall inkluderas 

och vilken form av inkludering menar man då? Genom vår studie känner vi ett stort ansvar för 

vårt framtida yrke som speciallärare och nå ut med kunskap om vad inkludering innebär. Vi 

ser tendenser till att lärare pratar om inkludering i form av placering när de diskuterar 

inkludering. Vi anser att den rätta formen av inkludering är den gemenskapsorienterade 

definitionen som innebär att det finns en skola som passar alla oavsett förutsättningar.    
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7.7 Vidare forskning 

Denna studie har tagit upp lärares attityder till att ta emot en elev inskriven i grundsärskolan i 

sin klass. Ett uppslag för vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur dessa elever 

och klasskamrater upplever att det fungerar i klassen. Vilken form av inkludering existerar på 

skolor i Sverige idag? Är det en gemenskapsorienterad-, individorienterad- eller en 

placeringsorienterad definiton på inkludering som gäller och vilken form upplever den 

utvecklingsstörde eleven att den befinner sig i?  
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9. Bilagor 

 
9.1 Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borlänge 2015-03-12 

 

 

Hej! 
 

Vi heter Peter och Meta och vi arbetar på grundsärskolan i Borlänge. Vi studerar till 

speciallärare vid Mälardalens högskola i Västerås. Vi skriver vårt examensarbete och vill 

genom en enkätstudie ta reda på vilka attityder ni lärare som arbetar i kommunen har till att ta 

emot elever inskrivna i särskolan i era klasser. Deltagandet är frivilligt men vi uppskattar om 

du tar dig tid att svara på frågorna. 

 

Enkäten tar cirka 5-10 minuter att besvara och hela arbetet kommer att behandlas anonymt 

och redovisas i vårt examensarbete. Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor.  

 

Är ni nyfikna på resultatet av vårt arbete eller har några frågor så är ni välkomna att höra av 

er. Vårt examensarbete kommer att publiceras genom högskolans portal DiVA, mdh.se. 

  

 

 

peter.westergren@edu.borlange.se 

margareta.tervo@edu.borlange.se 

Handledare: Kerstin Göransson 

kerstin.goransson@mdh.se 
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9.2 Bilaga 2 

 

Lärarenkät 
 

Kön   Man Kvinna 

 

 

Med vilken/vilka klasser arbetar du?   1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

  

 

Har du erfarenhet av att arbeta med barn med utvecklingsstörning?    Ja        Nej 

 

 

Har du någon specialpedagogisk utbildning?              Ja       Nej 

 

 

 

1. Jag tycker att elever med diagnosen utvecklingsstörning skall ha sin huvudsakliga 

undervisning i en särskoleklass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

  □             □     □                □                  □ 
 

 

 

2. Jag känner en oro för att ta emot en elev med diagnosen utvecklingsstörning i min 

klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

3. Jag behandlar alla elever lika och ger möjlighet till lika mycket uppmärksamhet för 

alla elever.  

 

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

4. Jag har kompetens att ta emot en elev med diagnosen utvecklingsstörning i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
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5. Alla elever har samma rätt till lika utbildning och det fria skolvalet är en del i det.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 

 

 
6. En elev med diagnosen utvecklingsstörning skulle skapa oreda i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

7. Jag har förmågan att tillgodose alla elevers behov i klassen.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

8. Jag anser att krav från två läroplaner gör det svårt att ta emot en elev med  diagnosen 

utvecklingsstörning i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

9. Alla elever hjälper varandra i min klass oavsett förutsättningar.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

10. Jag anser att elever med diagnosen utvecklingsstörning skulle främja acceptans och 

förståelse av olikheter i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
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11. Jag anser att en elev med diagnosen utvecklingsstörning skulle få positiva förebilder i 

min klass. 

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

12. Jag anpassar undervisningen och min undervisningsstil för att tillgodose behoven hos 

alla elever i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

13. En elev med diagnosen utvecklingsstörning skulle känna sig till freds i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

14. Jag skulle behöva mer resurser såsom specialpedagog eller speciallärare i min klass 

för att ta emot en elev med utvecklingsstörning.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

15. En elev med diagnosen utvecklingsstörning i min klass skulle innebära en extra 

belastning för mig som lärare.   

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

16. Jag ser en elev med diagnosen utvecklingsstörning som en tillgång till min klass där 

ett utbyte sker mellan eleverna såsom diskussioner och genom grupparbeten.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
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17. Jag tycker att en elev med diagnosen utvecklingsstörning i min klass bör få enskild 

undervisning hos specialpedagog/speciallärare till största delen.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

18. En elev med diagnosen utvecklingsstörning i min klass skulle inverka positivt på 

klimatet i min klass.  

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

19. Alla elever är delaktiga och till viss del ansvariga för sitt lärande. 

 

 

Instämmer helt           Instämmer inte alls 

    □             □     □                □                  □ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


