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Abstrakt 

Leandersson, A. & Magnuson, E. (2011). Förutsättningar för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Förstår pedagogerna, kan pedagogerna och vill pedagogerna? Halmstad: 

Högskolan i Halmstad, sektionen för lärarutbildningen. 

Vårt syfte var att undersöka förutsättningar för inkludering av elever i behov av särkilt stöd. 

Detta har vi gjort genom att ställa oss frågorna; förstår pedagogerna vad inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd innebär, kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt 

stöd och vill pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? Detta sökte vi svar på 

genom att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en enkät som besvarades av 80 

pedagoger på tre skolor i Halmstad kommun. Vi har även tagit del av tidigare forskning som 

berör vårt ämnesområde och presenterar detta i examensarbetets början. De slutsatser vi kan 

dra av undersökningen är att flertalet av pedagogerna i vår undersökning säger sig förstå vad 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär och att pedagogerna i vissa fall säger sig 

kunna inkludera eleverna i behov av särskilt stöd och i andra inte. Exempelvis upplever 

många pedagoger att de har bra lokaler och tillgång till extra stöd i form av elevassistent 

och/eller specialpedagog. En aspekt som gör att pedagogerna inte kan inkludera elever i 

behov av särskilt stöd är deras upplevda brist på tid och utbildning. Däremot säger sig de 

flesta pedagogerna i vår undersökning att de är positiva till och vill inkludera elever i behov 

av särskilt stöd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Förord 

Vi vill tacka alla de personer som har bidragit till vårt examensarbete. Vi vill tacka rektorerna 

för att de lät oss komma ut och göra vår enkätundersökning och de pedagoger som ställde upp 

genom att besvara vår enkät. Utan er hade inte undersökningen gått att genomföra! Vi vill 

också tacka våra handledare Jette Trolle-Schultz Jensen och Anders Urbas som stöttat oss 

under hela vår process i med- och motgång. 

 

Tack! 

 

Anne Leandersson och Emelie Magnuson 

Halmstad 2011-05-19 
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1. Inledning 

Över en halv miljard människor har någon form av fysisk, kognitiv eller emotionell 

funktionsnedsättning. Barn med dessa funktionsnedsättningar utgör den största gruppen barn 

som idag är exkluderade från skolundervisning, alltså inte deltar på lika villkor som andra 

barn i skolan. Barn med funktionsnedsättning står för en tredjedel av alla de barn som inte går 

i skolan i världen. Motsatsen till exkludering är inkludering, som är nära kopplat till ”en skola 

för alla” där alla barn deltar på lika villkor (UNESCO, 2009). En skola för alla är ett uttryck 

som under det senaste halvseklet har blivit förknippat med den svenska grundskolan. För oss 

innebär en skola för alla en skola där alla elever undervisas tillsammans oavsett om man har 

någon funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd eller inte. Detta är för oss en 

inkluderande verksamhet och det är just inkludering som detta examensarbete kommer att 

handla om. Det finns många viktiga mänskliga, sociala, ekonomiska och politiska skäl till att 

tillämpa ett synsätt och en politik för inkluderande undervisning, men det är även ett sätt att få 

till stånd personlig utveckling och att bygga relationer mellan nationer, grupper och individer. 

Vi är intresserade av att titta på inkludering i den svenska skolan och på förutsättningar för 

inkludering och kommer i syfte och frågeställningar närmare att presentera detta.  

 Begreppet inkludering är ett begrepp som främst används när man talar om elever i behov av 

särskilt stöd. I Sverige kopplas begreppet ofta samman till idén om en skola för alla. Haug 

(1998) menar att inkludering är alla elevers rätt till deltagande i de ordinarie verksamheterna. 

Detta innebär att det skall ske undervisning inom ramen för den klass där eleven är inskriven.  

Vilka är då elever i behov av särskilt stöd? Elever i behov av särskilt stöd är inte en tydligt 

avgränsad grupp utan de flesta elever har någon gång under sin skoltid behov av extra stöd. 

Behoven är därför lika många och varierande som det finns elever. Vissa grupper av elever är 

ändå av olika anledningar mer utsatta och deras behov är större än andras, och det är de 

eleverna vi syftar på när vi i vårt examensarbete behandlar elever i behov särskilt stöd. Det 

kan vara elever med olika former av funktions- och rörelsehinder, utvecklingsstörning eller 

elever som av andra anledningar har särskilt svårt att nå upp till skolans kunskapsmål 

(Skolverket, 2005).  

Det finns både konventioner, deklarationer och styrdokument som styrker inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd. De vi kommer att beröra i vårt examensarbete är FN:s 

barnkonvention, FN:s standardregler för personer med funktionsnedsättning och 
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Salamancadeklarationen. Denna anger riktlinjer, inriktning, principer och praktik i hur man 

undervisar elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2008). Vi kommer även att presentera de 

svenska styrdokumenten skollagen och den nya läroplanen (Lgr11) och deras kopplingar till 

inkludering. 

I vår undersökning kommer vi att inspireras och använda oss av ett analysverktyg i form av 

Michael Lipskys teori om implementering och modifiera denna teori så att den passar till vårt 

ändamål. Vi kommer alltså att använda oss av Lipskys teori även om vår uppsats egentligen 

inte handlar om implementering. Lipsky beskriver relationen mellan beslutsfattare och 

tillämpare och beskriver dessa tillämpare som personer som arbetar mer eller mindre 

professionellt med människor, exempelvis inom skolan, socialtjänsten och sjukvården. Det vi 

har lånat från Lipskys teori är vårt analysverktyg som kommer att vara Lipskys tre villkor, 

förstår, kan och vill som kommer att presenteras närmre senare i arbetet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd med hjälp av villkoren förstår, kan och vill pedagogerna som vi hämtat från 

Michael Lipskys teori om implementering, vilken vi har inspirerats av. När de enskilda 

pedagogerna ska förhålla sig till inkludering av elever i behov av särskilt stöd ställer vi 

frågorna: 

1. Förstår pedagogerna vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär? 

2. Kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

3. Vill pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 
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2. Teoretisk förankring 

2.1  En skola för alla  

Begreppet en skola för alla lanserades i samband med att 1980 års läroplan för grundskolan 

introducerades. En skola för alla är en målsättning och en utmaning för skolan att skapa så 

goda förutsättningar som möjligt för att varje elev ska få en meningsfull skolgång. Dock fanns 

det en riktningsändring mot en skola för alla redan i 1962 års läroplan (Persson, 2008). 

Målsättningen med en skola för alla är enligt Persson (2008) att varje elev ska känna 

delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö. En stor utmaning är för personalen att ge 

alla elever möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Haug (2000) 

beskriver en skola för alla som en skola där ingen avvisas eller pekas ut, en skola där 

undervisningen är anpassad efter individen och en skola som alla elever upplever som sin. Det 

är en skola där alla elever bidrar till en gemenskap efter sina egna förutsättningar och där 

medbestämmande gäller.  

Även i Carlbeck-kommitténs rapport från 2004 kan man läsa om en skola för alla och ett 

inkluderande arbetssätt där barn, ungdomar och vuxna inte särskiljs för att de har olika behov 

och förutsättningar. Carlbeck-kommittén har utrett utbildningen för personer med 

utvecklingsstörning. De vill göra utbildningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning bättre. Carlbeck-kommittén vill öka kontakterna mellan de elever som går 

i särskolan och grundskolan. Kommittén gjorde under 2003 en studieresa till Kanada. Titeln 

på rapporten från studiebesöket: “It takes a good reason to take them out”, berättar om den 

attityd till inkludering de mötte i New Brunnswick i Kanada. I denna delstat är alla skolor i 

princip inkluderande skolor som tar emot alla elever. Det särskilda stöd som vissa elever kan 

vara i behov av försöker man alltid ge inom den ordinarie klassens ram. Ibland blir det dock 

nödvändigt med en lösning utanför klassrummet, men då krävs mycket starka skäl. I många 

svenska skolor tycks Carlbeck-kommittén se en motsatt attityd gentemot barn och ungdomar 

med utvecklingsstörning. Nämligen att det här istället skall finnas starka och särskilda skäl för 

att inkludera elever med utvecklingsstörning i ordinarie undervisning och grupper. Det 

gjordes även studiebesök i USA och såväl där som i Kanada betonades det att inkludering inte 

enbart handlar om skolans värld, utan om hela samhället. Vill man ha ett inkluderande 

samhälle, där människors olikheter bemöts med tolerans och acceptans måste man starta i 

skolan. Vill man ha vuxna som trots funktionshinder tar en självklar plats i samhället och 

lever ett så normalt liv som möjligt så måste de få chansen att utvecklas och leva tillsammans 
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med andra utan funktionshinder i skolan (SOU 2004:98). Detta tror vi starkt på, att en 

inkluderande skola leder till ett inkluderat samhälle. 

2.2 Segregering, integrering och inkludering 

Segregerande integrering är enligt Haug (1998) det fenomen som gett upphov till dagens 

specialpedagogik. Skolan som ligger närmast hemmet är den skola som uppfattas som det 

naturliga valet för ett barns skolgång. För de allra flesta barn fungerar detta naturliga val 

medan det för enskilda individer krävs något annat arrangemang. Därför finns det olika 

alternativ både när det gäller undervisningens organisation och dess innehåll. Några 

organisatoriska alternativ kan vara att eleven får enskild undervisning, placeras i särskola, har 

undervisning i vanlig klass, har undervisning i mindre grupper eller får vara på en särskild 

institution. Här är det optimala enligt Haug (1998) att hitta den miljö som passar den enskilda 

eleven bäst. För att få reda på vilken av dessa miljöer som passar eleven bäst bör man fråga 

sakkunniga som gjort en diagnostisering av elevens behov. Utmaningen ligger här i att ge 

varje individuell elev en kompensatorisk behandling, som innebär att stödinsatser sätts in för 

att stärka elevens svaga sidor och lyfta upp eleven till den nivå där de andra eleverna befinner 

sig. Haug (1998) menar att detta görs för att eleven ska kunna anpassas till skolan och övriga 

samhället. Målet när en elev plockas ut ur ordinarie klass är oftast att den ska komma tillbaka 

dit senare och fungera jämbördigt. Långsiktigt finns det även ett mål om att eleven vuxet skall 

fungera i samhällslivet.  

Inkludering däremot handlar enligt Haug (1998) om att alla elever har rätt till deltagande i de 

ordinarie verksamheterna. Detta innebär att det ska ske undervisning inom ramen för den 

klass där eleven är inskriven. Författaren hävdar att en inkluderande utbildning bygger på 

demokratiskt deltagande, lika värde och social rättvisa. Vidare hävdar Haug (1998) att det är 

en rättighet för individen att delta i en social gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. 

Begreppet inkludering som enligt Nationalencyklopedin kommer från verbet inkludera 

betyder att ”låta ingå som del i viss grupp” (www.ne.se, 2011-03-01). Även i Svenska 

akademins ordbok står begreppet inkludera för att inbegripa, medräkna och innefatta 

(www.saug.se, 2011-03-01). Begreppet inkludering är ett begrepp som främst används när 

man talar om elever i behov av särskilt stöd. I Sverige relateras begreppet ofta till idén om en 

skola för alla.  

Begreppet inkludering har ingen klar beskrivning utan har flera olika betydelser. Därför 

menar olika personer olika saker när de talar och skriver om begreppet. Det råder inte heller 

http://www.ne.se/
http://www.saug.se/
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full enighet inom forskarvärlden om hur begreppet skall användas (Nilholm, 2006). Nilholm 

(2006) menar att det åtminstone finns tre olika sätt att beskriva begreppet inkludering. För det 

första kan man ställa sig frågan varför man väljer att använda begreppet inkludering istället 

för föregångaren integrering som är mer känt. För det andra bör man titta på ordets ursprung 

och förståelse av dess mening. En tredje väg är att titta på hur ordet används. Författaren 

diskuterar begreppen inkludering och integrering genom att se integrering som en föregångare 

till inkludering. Författaren menar även att inkluderingsbegreppet i relation till 

integreringsbegreppet kan ses som ett svar på vad som uppfattas som brister i 

integreringsbegreppet. Vislie (2003) beskriver hur integreringsbegreppet fick sitt genombrott 

på 1960-talet och senare internationellt ersattes med inkluderingsbegreppet i samband med att 

Salamancadeklarationen antogs 1994. Vislie (2003) förklarar begreppen som att inkludering i 

ett skolsammanhang betyder att skolan ska vara organiserad utifrån att elever är olika. Om 

man däremot försöker passa in elever som är avvikande i ett skolsystem som från början inte 

organiserats utifrån att elever är olika och har rätt att vara det talar vi om integrering. Nilholm 

(2006)  hävdar att även inkluderingsbegreppet kan komma att omtolkas i framtiden på samma 

sätt som integreringsbegreppet.  

Enligt Haug (1998) innebär inkludering alltså att undervisningen ska ske inom ramen för den 

klass där den aktuella eleven är inskriven. Det främsta argumentet för detta handlar om en 

social rättvisa och om att alla har rätt till deltagande utifrån kollektiva och demokratiska 

värden. Detta bedöms som det mest rättvisa för eleven, att oberoende av förutsättningar, 

prestationsförmåga och intressen få delta i samma gemenskap (Haug, 1998). Inkluderingen 

har ett långsiktigt mål där man ser till samhällslivet och att få fungerande 

samhällsmedborgare. Därför läggs stor vikt på att utveckla gemenskap och social träning. 

Inom ett inkluderande synsätt finns en acceptans för att det finns skillnader mellan elever. 

Dessa skillnader ska vara en del av de dagliga erfarenheterna och ska hanteras individuellt 

genom tillrättalagd undervisning. Denna undervisning bör ske för alla elever, i samma skola 

och i samma klassrum. Eleverna ska inom klassrummets ram få den undervisning som gör att 

de kommer så långt som möjligt och detta ska göras utan att eleverna blir utstötta. Därför 

framstår alla enligt detta perspektiv som likvärdiga inför skolan och skolan är likvärdig inför 

alla elever. Alla pedagoger ska ha tillräcklig generell och universell kompetens och ha 

kunskap för att kunna undervisa alla elever. Skillnaden mellan specialundervisning och 

undervisning ska därmed inte längre vara väsentlig (Haug, 1998). 



 
 

11 
 

2.3 Vad vi menar med inkludering 

När vi använder oss av begreppet inkludering i vårt examensarbete menar vi alltså att elever i 

behov av särskilt stöd undervisas i den klass där han eller hon är inskriven eller hade varit 

inskriven om svårigheterna inte hade funnits.  

2.4 Elever i behov av särskilt stöd 

1968 lanserades begreppen barn med särskilda behov och barn med behov av särskilt stöd av 

den dåvarande Barnstugeutredningen. I utredningen framgick att de barn som ingick i gruppen 

barn med behov av särskilt stöd var barn med fysiska funktionsnedsättningar, barn med 

svårigheter av psykiska, emotionella, sociala eller språkliga karaktärer. Senare utvecklade och 

konkretiserade Socialstyrelsen begreppet i sina Allmänna råd. Barn med behov av särskilt stöd 

kom istället att kallas barn i behov av särskilt stöd. Detta byte betonade att barnens eventuella 

problem inte alltid beror på deras egenskaper utan istället kan vara ett uttryck för barnets 

förhållande till omgivningen. Därför betonas i de Allmänna råden vikten av att 

verksamheterna är toleranta och har förmågan att anpassa sig till de olika förutsättningarna 

hos barn (Skolverket, 2005). 

Denna ambition att stödja elever i behov av särskilt stöd har sedan 1970-talet och framåt varit 

ett centralt tema i det statliga reformarbetet inom barnomsorgen och på skolområdet. Olika 

utredningar har i olika sammanhang försökt definiera vad som menas med begreppet barn i 

behov av särskilt stöd. Utbildningsdepartementets expertgrupp som har i uppgift att främja 

utvecklingen av goda förhållningssätt för ökad måluppfyllelse för elever i behov av särskilt 

stöd registrerar i sin redovisning Elevens framgång – skolans ansvar att det inte finns någon 

entydig definition av vilka elever som ska ingå under definitionen elever i behov av särskilt 

stöd. Under riksdagsåret 2002/2003 kom en motion till riksdagen där elever i behov av 

särskilt stöd beskrivs på följande vis (Skolverket, 2005):  

 

Elever med behov av särskilt stöd är inte en tydligt avgränsad grupp utan de flesta elever har någon gång 

under sin skoltid behov av extra stöd. Behoven är därför lika många och varierande som det finns elever. 

Vissa grupper av elever är ändå av olika anledningar mer utsatta och deras behov större än andras, och det 

är de barnen vi vill lyfta fram i den här motionen. Det kan vara barn med olika former av funktions- och 

rörelsehinder, utvecklingsstörning eller som av andra anledningar har särskilt svårt att nå upp till skolans 

kunskapsmål (Skolverket, 2005, s 12). 
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Det är denna definition vi har använt i vår operationalisering av begreppet elever i behov av 

särskilt stöd. När vi i vårt examensarbete använder begreppet menar vi alltså elever med olika 

former av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och/eller utvecklingsstörning. Även 

elever som av andra anledningar har stora svårigheter att nå upp till skolans kunskapsmål på 

grund av exempelvis inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter räknar vi som elever 

i behov av särskilt stöd.  

2.5 Styrdokument, konventioner och deklarationer 

Vårt syfte är att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

Detta skall vi göra genom att besvara frågeställningarna om pedagogerna förstår, kan och vill 

inkludera elever i behov av särskilt stöd. Därför finner vi det intressant att se på vad de 

svenska styrdokumenten och andra deklarationer och konventioner ger för riktlinjer om just 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd till skolledare och pedagoger ute i 

verksamheten.  

Åtskilliga skolor och pedagoger tycker att det är självklart att arbeta med ett inkluderande 

perspektiv (Andersson & Thorsson, 2007). En del forskare menar att pedagogerna dessutom 

har stöd av skolans styrdokument. En forskare som gör denna koppling mellan inkludering 

och skolans styrdokument är Ingemar Emanuelsson (2007). Han menar att det handlar om ett 

mål att sträva mot, ett mål som successivt under lång tid blivit både mer omfattande och 

tydligt i skolans styrdokument. Dock krävs det kompetenta skolledare som förstår sin roll som 

ledare och som har förmågan att omsätta styrdokumenten till konkreta mål och praktiskt 

handlande (Andersson & Thorsson, 2007). Sverige har också förbundit sig att följa flera 

internationella konventioner och deklarationer som handlar om människors rätt till 

likabehandling och inkludering. Det är inte alltid dessa dokument får genomslag i den 

praktiska verkligheten eller att beslutsfattare i kommuner och skolor har tillräcklig kunskap 

om dem för att kunna tillämpa dem på ett konsekvent sätt (SOU 2004:98). 

2.5.1 Skollagen 

I den äldre skollagen från 1985 står det tydligt att hänsyn skall tas till elever i behov av 

särskilt stöd. I de allmänna föreskrifterna står det: 

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildning 

skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. 
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Utbildning skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 1985. 1 kap. 2§). 

Även i den nyare svenska skollagen från 2011 står det på flera ställen att hänsyn ska tas till 

elever i behov av särskilt stöd men det är främst 3 kap. 7 § som vi kopplar till inkludering. 

     Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av 

denna lag eller annan författning (Skollagen, 2010:800, s. 27). 

Att särskilt stöd skall ges till elever i behov av särskilt stöd anser vi vara tydligt i både den 

äldre och den nyare skollagen. Däremot är det egentligen först i den nyare skollagen som vi 

kan se en tydligare koppling till vad som för oss är inkludering. Alltså att det står att det 

särskilda stödet skall ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. 

2.5.2 Lgr 11 

Det vi skulle kunna koppla till vårt examensarbete i läroplanen (Lgr11) är att det står om en 

likvärdig utbildning där undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar. Undervisningen ska ta utgångspunkt i elevers tidigare erfarenheter, bakgrund, 

kunskaper och språk. Det står även att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har 

svårigheter att nå målen för utbildningen av olika anledningar och också att alla de som 

arbetar i skolan skall stödja och uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

2011). 

2.5.3 FN:s barnkonvention och standardregler för personer med funktionsnedsättning 

Överordnat övriga dokument är Skollagen som vi ovan presenterat. Denna har Sveriges 

Riksdag beslutat kring. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna för utbildning 

inom alla skolformer och anger övergripande mål samt övergripande riktlinjer för hur skolans 

verksamhet skall utformas. Dessutom finns en rad internationella dokument som anger värden 

som varje skola skall arbeta efter även om inte alla värden står inskrivna i skollagen och hur 

skolan skall anordna utbildningen för elever i behov av särskilt stöd. FN:s barnkonvention och 

Salamancadeklarationen är två exempel på sådana dokument.  

Det finns alltså även ett flertal internationella konventioner och deklarationer som behandlar 

elever i behov av särskilt stöd och deras rättigheter i skolan. Delaktighet och tillgänglighet är 
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begrepp som det fokuseras på i dessa olika dokument.  I handboken om barnkonventionen kan 

man läsa följande om barns rätt till undervisning tillsammans med barn utan funktionshinder: 

  

 Alla barn har rätt till utbildning som ger dem största möjliga chans till utveckling, oberoende av graden 

av funktionshinder /…/ Dessutom bör utbildning för barn med funktionshinder ges på ett sätt 

som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället (artikel 23 [3]) vilket innebär att staterna 

bör sträva efter att tillhandahålla effektiv och lämplig utbildning för barn med funktionshinder 

inom det ordinarie skolsystemet tillsammans med barn utan funktionshinder (UNICEF, Sverige, 2008, s. 

299). 

Även här finner vi en stark koppling till inkluderingstanken. Att barn enligt UNICEF (2008) 

skall utbildas inom det ordinarie skolsystemet tillsammans med barn utan funktionshinder. 

Det står dessutom att utbildningen av barn med funktionshinder bör ges på ett sätt som bidrar 

till barnets integrering i samhället. Även det anser vi vara en koppling till inkludering då vi 

tror att en inkluderad skola leder till ett mindre segregerat samhälle.  

FN har även standardregler för personer med funktionsnedsättning. Dessa preciseras i 22 

regler, varav regel nummer sex fokuserar på utbildning. Det står att personer med 

funktionsnedsättning skall ha möjlighet att utbildas i det ordinarie skolsystemet. För att detta 

skall vara möjligt bör staterna ha en klart uttalad policy som är förstådd och accepterad, inom 

utbildningsväsendet och av övriga samhället, tillåta flexibilitet, utbyggnad och anpassning av 

läroplanen, se till att det finns undervisningsmaterial av god kvalitet och att fortlöpande 

utbildning av pedagoger samt stödlärare ges. I de fall då det ordinarie skolsystemet inte kan 

tillgodose behovet hos elever med funktionsnedsättning kan man överväga 

specialundervisning. Dock står det att denna specialundervisning bör ha som mål att förbereda 

eleverna för undervisning i de ordinarie skolsystemen (FN-konventionen, 1995).  

2.5.4 Salamancadeklarationen 

År 1994 samlades 92 regeringar och 25 internationella organisationer i spanska Salamanca för 

att ha en världskonferens om undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Under de tre 

dagarna som världskonferensen pågick antogs en deklaration som kom att heta 

Salamancadeklarationen. Denna deklaration säger att elever i behov av särskilt stöd bör 

undervisas tillsammans med andra och då även med elever utan särskilda behov och inom 

samma ram i den ordinarie skolformen. Alltså få känna gemenskap och vara delaktiga i en 

inkluderad skolmiljö. Elever i behov av särskilt stöd måste enligt deklarationen ha tillgång till 
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ordinarie skolor som skall tillgodose dessa elever inom en pedagogik som sätter eleven i 

centrum (Unesco, 2001). Exempelvis står det följande: 

            Det råder en allt större enighet om att barn och ungdomar med behov av särskilt stöd i undervisningen 

(särskilda pedagogiska behov) bör omfattas av de allmänna undervisningssystem som byggts upp för 

flertalet barn. Detta har lett till begreppet ”integrerad skola”. Den uppgift som den integrerade skolan står 

inför är att utveckla en pedagogik med barnet i centrum som har förutsättningar att med framgång ge 

undervisning åt alla barn, däribland dem som har grava skador och funktionshinder. Fördelen med sådana 

skolor är inte bara att de kan tillhandahålla undervisning av hög kvalitet åt alla barn. Inrättandet av sådana 

skolor är ett avgörande steg när det gäller att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en 

välkomnande närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. En ändring av det sociala perspektivet är 

ofrånkomlig. Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett samhälle som har 

koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på deras möjligheter (Unesco, 2001, s. 16) 

Sverige var alltså ett av de länder som skrev under Salamancadeklarationen och vad vi har 

kunnat utläsa så är de värden som står i Salamancadeklarationen värden som varje skola skall 

arbeta efter. 

2.6 För och emot ett inkluderande arbetssätt  

För att återknyta till vårt syfte som är att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd finner vi det även intressant att titta på vad den tidigare forskningen 

säger om inkluderande undervisning av elever i behov av särskilt stöd och dess för- och 

nackdelar. I den specialpedagogiska och sociala handikappforskningen kan man se olika 

teman angående inkluderande undervisning. Även Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 

Ranagården och Jacobsson (2004) kan på samma sätt i sitt material urskilja olika 

uppfattningar om för- respektive nackdelar med ett inkluderande arbetssätt. De menar att en 

del aktörer stödjer en inkluderande skola, medan andra avråder. De presenterar följande åtta 

teman. Fyra av dem är för inkludering och fyra är emot. Temana bygger på en kategorisering 

på en analys av en debatt som förts i amerikansk massmedia av Dorries & Haller (Tideman et 

al. 2004). 

2.6.1 Positiva teman 

Det första temat visar på att inkludering ger positiva effekter för funktionshindrade 

elever/elever i skolsvårigheter i form av att de exempelvis lär sig bättre och får bättre 

förutsättningar för vuxenlivet. De lär sig vanligt uppförande och socialt samspel, de får 

sociala relationer med andra elever som inte är funktionshindrade och deras intellektuella 

stimulans blir högre. Enligt denna uppfattning så vinner även de andra, icke 
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funktionshindrade eleverna på inkludering och fördelarna handlar exempelvis om att de får 

större förståelse för mångfald och lär sig umgås med annorlunda personer. De får även ökad 

medkänsla med dem som har det svårt och deras acceptans för olikheter ökar och leder på sikt 

till ett mindre segregerat samhälle. Det tas även upp att eleverna får tillgång till en pedagogik 

för funktionshindrade som kan vara bra även för dem.  

Nästa tema har enligt Tideman et al. (2004) en ekonomisk utgångspunkt och menar att en 

inkluderande undervisning är lönsam för samhället. Detta därför att välutbildade personer blir 

bättre medborgare. De som får en god utbildning kan delta i arbetslivet och bidrar därför till 

det gemensamma genom skattebetalning. Inkluderande undervisning kostar även mindre än 

specialklasser. I Sverige är det en betydande skillnad mellan kostnaden för en elev som går i 

grundskolan och en särskoleelev.  

Det tredje temat handlar om en principiell inställning om att det ligger i de mänskliga 

rättigheterna att utbilda sig på sin hemort enligt Salamancadeklarationen.  

Nästa tema, som även det stödjer en inkluderande skola, tar utgångspunkt i att inkluderande 

undervisning är framgångsrik på individnivå. Enskilda lyckade fall visar på inkluderingens 

potential. Erfarenheten visar också att om du lyckas eller inte, inte beror på eleven och 

elevens svårigheter utan istället på hur skolan lyckas möta den enskilda elevens behov.  

2.6.2 Negativa teman 

Nu över till det femte temat som är det första av de fyra kritiska till inkludering. I grunden 

finns en allmän inställning av att inkludering kan vara bra, men att det finns problem i de 

enskilda fallen som väger tyngre. Kritikerna menar att vissa elever med små problem kan 

inkluderas, men inte de som har större svårigheter. Exempelvis menar man att eleverna med 

större svårigheter har en negativ inverkan på övriga elever. De är ofta okontrollerbara, 

störande och oförmögna att lära sig och det sänker nivån för alla i klassrummet.  

Det sjätte temat tar sin utgångspunkt i en grupp elever som är känsliga av olika skäl, 

exempelvis kan de vara psykiskt sköra efter svåra upplevelser och deras situation skulle 

försvåras av att möta elever med exempelvis intellektuella problem i skolan. De här 

uppfattningarna tyder på att man tycker att det kan vara traumatiskt att möta de som är mycket 

annorlunda om man själv är i ett känsligt läge. Då kan det vara svårt att klara de avvikande 

elevernas beteende, utseende och oförutsägbarhet och kritikerna menar då att resultatet i 

värsta fall kan bli att dessa känsliga elever utvecklar en rädsla att gå i skolan.  
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Nästa tema som är det sjunde betonar skolans uppdrag som kunskapsförmedlare och att 

skolan är akademisk till sin natur. Därför menar kritikerna att skrivning, läsning och 

matematik är skolans viktigaste uppgifter och inte social fostran. Därför bör man inte tillåta 

att de funktionshindrades behov står i fokus och hindrar övriga elevers akademiska behov.  

Det åttonde och sista temat är kritiskt till att inkludering kan användas som ett sätt att dölja 

enskilda elevers särskilda behov. Det specialiserade stödet riskerar att utebli och 

inkluderingen kan då leda till isolering och ensamhet. Elever i behov av särskilt stöd kan då 

bli mer segregerade och isolerade i ett vanligt klassrum än i en specialgrupp. Det finns också 

en risk för att elever i behov av särskilt stöd i vanliga klasser inte får kvalificerad hjälp 

och/eller blir ignorerade. Inkluderingen riskerar att bli en placering utan innehåll, en slags 

fysisk närvaro, men utan sociala relationer (Tideman et al. 2004). 

2.7 Pedagogers upplevelser av att inkludera elever i behov av särskilt stöd 

Då ovanstående åtta teman tog sin utgångspunkt i en massmediedebatt och inte enbart var 

pedagogernas åsikter kommer här även lite tidigare forskning om detta.  En av de mest 

citerade studierna om inkludering av elever i behov av särskilt stöd är en artikel av 

Giangrecos, Dennis, Cloningers, Edelmans och Schattmans (1993) vid namn ”I’ve counted 

Jon”: Transformational Experiences of Teachers Educating Students with Disabilities. 

Artikeln tar upp pedagogers upplevelser och uppfattningar av att undervisa elever med 

funktionsnedsättningar. Många av pedagogerna hade en negativ inställning till en början på 

grund av rädsla och osäkerhet, men forskarna fann att 17 av 19 pedagoger senare blev positivt 

inställda efter att ha fått erfarenheten av att ha haft en elev med funktionsnedsättning i 

klassrummet under en tid. Med denna attitydförändring kunde pedagogerna se fördelar med 

inkluderingen och såg en elev istället för en funktionsnedsättning. Detta skapade en positiv 

spiral med ökad uppfinningsrikedom hos pedagogerna om sätten att undervisa och en ökad 

interaktion med eleven. Tidigare hade pedagogerna upplevt att det var specialpedagogens 

eller elevassistentens angelägenhet att undervisa elever i behov av särskilt stöd.  

Scruggs och Mastropieris (1996) analys av 28 amerikanska studier gjorda under 1958-1995 

visar att sammanlagt två tredjedelar av pedagogerna utgav sig för att vara positiva till 

inkludering, men endast en liten majoritet var i själva verket villiga att inkludera elever med 

funktionsnedsättning i sin egen klass. Scruggs och Mastropieris analyserade studier sträcker 

sig över fyra decennier. Trots detta kunde de inte se något samband när i tiden 

undersökningen var gjord och pedagogernas villighet till inkludering av elever med 
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funktionsnedsättning. Detta såg författarna som ett misslyckande för lärarutbildningen. Att det 

inte finns någon markant ökning över tid i lärarnas beredskap att inkludera elever med 

funktionsnedsättning, tolkade de som ett misslyckande för lärarutbildningen då den inte hade 

kunnat förbereda pedagogerna att undervisa inkluderande. Däremot hade Avramidis och 

Norwich (2002) funnit en brittisk studie gjord 1991 där man konstaterade att pedagogers 

attityder hade blivit mer positiva under 1980-1990. Författarna menar på att detta kan vara en 

konsekvens av att begreppet en skola för alla, som vi tidigare redogjort för, hade blivit 

politiskt korrekt. 

2.8 Förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

Scruggs och Mastropieri (1996) lyfte fram att utbildning och fortbildning ökar den positiva 

inställningen till elever med funktionsnedsättning. Pedagoger med en specialpedagogisk 

utbildning var mer positiva till inkludering av elever med funktionsnedsättning än endast 

grundutbildade pedagoger (Scruggs & Mastropieri, 1996). Ett annat positivt samband som 

visade sig var det mellan undervisningserfarenhet av elever med funktionsnedsättning och 

attityd, ju längre erfarenhet desto mer positiv var attityden. Däremot finns det andra studier 

som gäller den generella undervisningserfarenheten och attityd, alltså pedagoger utan 

erfarenhet av undervisning av elever med funktionsnedsättning. Här kunde man se att 

pedagoger med kortare erfarenhet var mer positivt inställda. Dock skall det tilläggas att det 

finns liknande studier där man inte har funnit ett sådant samband.  

En annan spännande sak som framkom i ett antal studier var att kvinnliga pedagoger är mer 

positiva till inkludering av elever i behov av särskilt stöd än de manliga pedagogerna 

(Avramidis & Norwich, 2002). I en senare studie av Linikko (2006) framkom ett antal 

faktorer som påverkar möjligheterna för inkludering av elever med funktionsnedsättning. En 

faktor som låg hos pedagogen var om han eller hon var kursplansorienterad eller 

elevorienterad. De pedagoger som var elevorienterade var mer positiva till inkludering.  

Linikko ser precis som Scruggs och Mastropieri (1996) sambandet att en pedagog med 

specialpedagogisk utbildning eller fortbildning är mer positiv till inkludering av elever med 

funktionsnedsättning. Även positiva erfarenheter av inkluderande undervisning sedan tidigare 

påverkar enligt Linikko (2009) attityderna åt det positiva. Det visade sig även i denna studie 

att undervisningserfarenhet i vanlig klass var helt utan betydelse gällande inkludering av 

elever med funktionsnedsättning. Alltså är en förutsättning för en god inkluderande 

skolverksamhet utbildning. Även i Policy Guidelines on Inclusion in Education (2009) 
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betonas vikten av pedagogens kompetens och menar att brist på nödvändig kompetens är ett 

hinder som försvårar förändringsprocessen mot en inkluderande skolverksamhet.  

Hjälpmedelsinstituten (2008) menar att det är ledningen inom skolan som skall se till att 

personalgruppen har den kunskap de behöver för att möta de behov den aktuella eleven i 

behov av särskilt stöd uppvisar. Det kan exempelvis gälla kunskap att bruka teknisk 

utrustning, kunna sondmata och injicera. Pedagogerna måste även ha en pedagogisk kunskap 

kring olika funktionsnedsättningar för att kunna bemöta eleverna på ett bra vis i 

undervisningssituationerna.  

En annan faktor som påverkar enligt Scruggs och Mastropieri (1996) är den psykosociala 

miljön. Det i den psykosociala miljön som påverkar attityderna åt det negativa hållet är 

exempelvis ökat ansvar, ökad arbetsbelastning och bristande stöd. Det stöd som pedagogerna 

efterfrågade var elevassistent i klassen och regelbunden specialpedagogkontakt. I flera studier 

framkom det även att flera av pedagogerna saknade planeringstid till undervisning av elever 

med funktionsnedsättning. En timmes planering per dag avsatt åt eleverna med 

funktionsnedsättning ansågs vara nödvändigt för pedagogerna. 

Även den fysiska miljön ansågs vara viktig för att det skall fungera att ha en elev med 

funktionsnedsättning i klassrummet och många pedagoger pekade på att klasstorleken bör 

vara mindre när elever med funktionsnedsättning finns i klassen. Gällande den fysiska miljön 

så framkom det också i studierna att det ofta fanns en brist på anpassat undervisningsmaterial. 

Även Hjälpmedelsinstitutet (2008) skriver om en anpassad fysisk miljö som en förutsättning 

för att alla elever så långt det är möjligt skall kunna vistas i samma skolor. Det krävs att 

skolornas lokaler och miljö utformas på ett sådant vis att alla elever får tillgång till 

utbildningen och kan använda lokalerna och tillgodogöra sig undervisningen där. Detta är ett 

problem på många äldre skolor eftersom dessa inte har hunnit anpassa lokalerna då elever 

med funktionsnedsättning tidigare undervisades i särskilda skolor och lokaler. Vidare skriver 

Hjälpmedelsinstitutet (2008) att det är kommunernas ansvar att utrusta skolans lokaler på ett 

sådant sätt så att elever med funktionsnedsättningar skall ha möjlighet att uppfylla 

utbildningskraven. Alltså är en förutsättning att lokalerna är utrustade med exempelvis 

teleslingor, lyftanordningar och toalettanpassningar när det finns behov av detta. Det är även 

viktigt att det finns säkra förvaringsutrymmen för de elever som måste medicinera under 

skoldagen.  
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Det finns även ett samband gällande rektorns inställning till inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd och pedagogers attityder till inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Om 

rektorn visar en positiv inställning till ett inkluderande arbetssätt får detta effekter på 

skolkulturen och på enskilda pedagoger och deras attityder till inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd (Avramidis & Norwich, 2002). Detta finner vi även stöd för i den svenska 

forskningen. I en offentlig utredning av staten beskrivs det att det är viktigt att det kommer 

signaler om inkludering från skolledningen och att skolan ges goda förutsättningar för arbete 

med frågor som rör inkludering. Skolledningens attityder präglar ofta hela verksamheten, så 

också när det gäller elever med funktionsnedsättning (SOU 2004:98). I samma utredning 

beskrivs följande: 

Vi bedömer att inkludering och samverkan handlar framför allt om kunskaper, attityder och värderingar. 

Det ställer krav på genomtänkta strategier för organisation, undervisning, resurser och resursfördelning 

och på personalens kompetens. Framför allt krävs en pedagogisk ledning som medvetet och insiktsfullt 

arbetar för att främja inkludering (SOU 2004:98, s. 17). 
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3. Metod 

3.1 Analysverktyg 

Vi har valt att använda oss och ta inspiration av Michael Lipskys teori om implementering. 

Lipskys teori handlar om de som mer eller mindre professionellt arbetar med människor. 

Viktiga exempel finner vi inom skolan, socialtjänsten och sjukvården. Med implementering 

menar Sannerstedt (2005) att ett politiskt beslut genomförs så som beslutsfattarna har avsett. 

Ett implementeringsproblem däremot innebär att ett politiskt beslut inte genomförs så som 

beslutsfattarna avsett. Beslut tas av politiker som alltså är beslutsfattare och dessa beslut är 

tänkta att efterföljas ute i verksamheten av som Lipsky kallar det, tillämpare, i vårt fall 

pedagoger. För att förklara om ett beslut kan implementeras riktar Lipsky uppmärksamheten 

mot tillämparen och nämner tre nödvändiga villkor som måste uppfyllas för att 

implementering skall fungera. Tillämparen skall förstå beslutet, tillämparen skall kunna 

genomföra beslutet och tillämparen skall vilja genomföra beslutet (Sannerstedt, 2005). 

Lipskys teori handlar alltså om politiska beslut som skall implementeras. Det finns ett flertal 

internationella och nationella konventioner, deklarationer och styrdokument som behandlar 

elever i behov av särskilt stöd och inkludering. Dock står det inte tillräckligt tydligt i svenska 

styrdokument och svensk lagstiftning att elever i behov av särskilt stöd skall inkluderas. 

Alltså kan vi inte använda oss av Lipskys teori rakt av då det inte finns något beslut som skall 

implementeras (Sannerstedt, 2005). Därför har vi modifierat Lipskys teori och använder oss 

av den ändå men utan implementeringsbegreppet.  

Vi har alltså valt att inspireras av Michael Lipsky och att låna hans villkor förstår, kan och 

vill. Vårt syfte handlar om att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Med hjälp av villkoren, förstår pedagogerna vad inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd innebär, kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd och vill 

pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd anser vi oss kunna uppnå vårt syfte 

ganska väl. Vi anser det intressant att titta på dessa tre villkor ändå även om det inte svart på 

vitt är ett politiskt beslut som skall implementeras i verksamheten. Även om vi inte kan se på 

internationella konventioner och deklarationer och räkna dessa som styrdokument går det inte 

att blunda för att inkludering av elever i behov av särskilt stöd är ett aktuellt ämne som 

faktiskt nämns i både konventioner, deklarationer och i de svenska styrdokumenten. Vi skulle 

inte heller bli förvånade om det så småningom i de svenska styrdokumenten kommer ett 

politiskt beslut om att pedagogerna i verksamheten skall inkludera elever i behov av särskilt 
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stöd. Alltså använder vi oss av Lipskys teori även om vår uppsats inte handlar om 

implementering. 

3.2 Kvantitativ forskning 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg i en undersökning och deras användbarhet 

beror på de forskningsfrågor som ställs. Som verktyg kräver kvalitativa och kvantitativa 

metoder olika kompetens och forskarna skiljer sig i intresse och förmåga när det gäller 

genomförandet av kvantitativa beräkningar eller språkliga analyser av data som är kvalitativ 

(Kvale, 1997). 

Kvantitativ metod är inom samhällsvetenskapen ett samlingsbegrepp för ett arbetssätt där 

forskaren samlar in empiriska och kvantifierbara material systematiskt. Dessa sammanfattas i 

statistisk form, samt analyseras bearbetad data med utgångspunkt i testbara hypoteser. För att 

göra detta utgår forskaren från olika mätinstrument som ska fånga fördelning, variation och 

samband i det som undersöks. Kvantitativa metoder som exempelvis enkäter, är något av en 

förutsättning vid studier av stora populationer (www.ne.se, 2011-03-23). 

3.3 Enkätundersökning 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkätundersökning. Enkät kan 

jämföras med prov och har stora likheter på så vis att båda fallen handlar om i förväg 

formulerade frågor, där svaren kan bearbetas kvantitativt (Johansson & Svedner, 2006). 

Genom enkät kan man nå många personer samtidigt och svaren man får in är redan från 

början skriftliga och är därför lättare att bearbeta. Det är en av anledningarna till att vi valde 

just enkät för att besvara våra frågeställningar, för att vi ville nå ut till många. En annan fördel 

är att man vet att alla personer får samma frågor, vilket gör att det är lättare att jämföra svaren 

(Ejvegård, 2003). Enkätmetoden fungerar enligt Johansson & Svedner (2006) bäst om man 

vill undersöka samband mellan sitt intresseområde och fakta som ålder, kön, yrkeserfarenhet 

och tidigare utbildningar.  

Som med alla metoder finns det både för- och nackdelar, så även med enkätmetoden. En stor 

fördel enligt Ejlertsson (2005) är att respondenten i lugn och ro kan besvara frågorna och 

överväga svarsalternativen. Det finns också gott om tid att kontrollera deras faktauppgifter. 

En annan fördel är att frågeformuleringarna i enkätformuläret är standardiserade, vilket 

betyder att alla svarsalternativ är formulerade på samma vis och i samma ordning för alla 

respondenter (Ejlertsson, 2005).  

http://www.ne.se/
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Ejlertsson (2005) behandlar även de negativa aspekterna och menar att bortfallet i en 

enkätundersökning är en utav dessa. Bortfallet varierar mycket mellan olika undersökningar 

men en väl genomförd och förberedd enkätundersökning bör kunna få en svarsfrekvens kring 

80 %. Dock måste man räkna med ett bortfall på enstaka frågor och ju sämre konstruerade 

frågorna är desto större internt bortfall blir det. Detta har vi tagit hänsyn till i vår 

enkätundersökning och valde att genomföra en gruppenkät som gjorde att vi fick mycket litet 

bortfall. Vi upptäckte endast två interna bortfall när vi gick igenom enkäten, vilket innebär att 

respondenterna av någon anledning hade hoppat över en fråga var. En tumregel för ett 

enkätformulär är att det får högst ta en halvtimme att fylla i formuläret, vilket betyder att 

antalet frågor är begränsat. Vår enkät består av elva frågor och tog ca tio minuter för 

respondenterna att besvara. Respondenterna var 80 stycken till antalet. Frågorna i vår enkät är 

utformade som påståenden där respondenten skall fylla i huruvida den instämmer, instämmer 

delvis, instämmer i mycket liten grad eller instämmer inte alls. Enkäten ger enligt Ejlertsson 

(2005) inte möjlighet till alltför komplicerade frågor och inte heller planerade följdfrågor som 

skulle kunna leda till fördjupning i ämnet. Det ges endast en liten möjlighet till fördjupning 

om enkäten har öppna frågor. Vi gav dock möjlighet till en liten fördjupning genom att 

avslutningsvis i vår enkät lämna plats till övriga synpunkter. Vi trodde inte innan att så många 

respondenter skulle ge några övriga synpunkter så vi blev positivt överraskade när vi 

upptäckte att flera respondenter hade delgett sina övriga uppfattningar.  

På vår enkät som ligger som bilaga finns det även tre variabler som står som bakgrundsfrågor. 

Till en början var vi intresserade av och hade med i syftet att vi ville se om det fanns några 

skillnader i förutsättningar för inkludering beroende på när pedagogerna var examinerade. Vi 

var även intresserade av att se om vi kunde upptäcka något annat samband som hade med kön 

eller årskurs att göra. Detta gjorde vi tyvärr inte då det blev för omfattande. Det blev för svårt 

att se några statistiska samband då vi inte hade kontrollerat exempelvis hur många män och 

kvinnor som hade svarat. I efterhand inser vi att vi i så fall skulle ha haft ett representativt 

urval där alla variablers grupper representerades lika. Vi nöjde oss med att enbart fokusera på 

huruvida pedagoger förstår vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär, om de 

kan inkludera elever i behov av särskilt stöd och om de vill inkludera elever i behov av 

särskilt stöd. Resultaten kommer vi att bearbeta i ett program som heter SPSS.  
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3.4 Urval 

Enligt Stukát (2005) finns det några svårbesvarade men viktiga frågor som måste diskuteras 

ordentligt i syfte att finna och senare redovisa argument som är passande för den egna studien. 

Dessa frågor är; vem som ska ingå i undersökningen, hur många som ska vara med och hur 

dessa skall motiveras till att delta med ett så litet bortfall som möjligt. När man gör en 

undersökning av något slag kan man välja på att göra undersökningen på hela gruppen eller på 

en del av gruppen. Det första fallet kallar man totalundersökning och det andra fallet kallas en 

urvalsundersökning. Stukát (2005) tar upp ett exempel där uppgiften är att ta reda på hur 

personalgruppen på ett rektorsområde ser på frågan om arbetsplatsdemokrati. Han menar att 

eftersom din tid för uppgiften säkerligen är liten och du har små resurser kommer valet 

troligtvis att stå mellan att göra en skriftlig enkätundersökning som besvaras av områdets 

samtliga personal eller att välja ut några stycken för att undersöka på ett djupare sätt. 

Författaren diskuterar även begreppet population och vem som skall tillhöra populationen. 

Ingår pedagogen som endast arbetar kvartstid, lärarkandidaten, vikarien och skolkuratorn? 

Vilka som ingår i en population måste definieras och hållas under kontroll (Stukát, 2005). 

Vi har valt att göra vår undersökning som en urvalsundersökning. De som ska ingå i vår 

undersökning och vara respondenter i vår enkätundersökning är 80 stycken utbildade 

pedagoger på tre skolor i Halmstad som arbetar i årskurserna 1-9. Vi har valt bort exempelvis 

kurator, vikarier, skolsköterska och lärarstudenter då vi avser att mäta förutsättningar för 

inkludering. Detta gör vi genom att titta på om pedagogerna förstår, kan och vill inkludera 

elever i behov av särskilt stöd. Därför blir inte validiteten högre av att låta övriga 

yrkesgrupper som arbetar på skolan ingå i populationen. Med validitet menas att man som 

forskare mäter det som man avser att mäta (Ejvegård, 2003). Vi har valt tre skolor i Halmstad 

kommun som skall ingå i vår undersökning. Dessa valde vi efter att ha ringt och e-postat ett 

antal rektorer på olika skolor i Halmstad kommun där vi frågade om de kunde tänka sig att 

ställa upp i vår enkätundersökning. Även om vi skickade ut flera e-postmeddelande och 

ringde flera samtal, var det inte lätt att få tag i skolor som kunde tänka sig att ställa upp på 

grund av hög arbetsbelastning och det har vi full förståelse för. Därför har vi fått flera 

nekande svar, men fick till slut kontakt med tre rektorer på tre olika skolor som kunde tänka 

sig att ställa upp. Vårt urval är alltså ett strategiskt bekvämlighetsurval. Vi valde tre skolor för 

att komma upp i tillräckligt många respondenter och fick ihop ca 80 svar.  
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3.5 Genomförande och generaliserbarhet 

Vi har besökt tre skolor och vi åkte personligen ut med enkäterna och genomförde en 

gruppenkät vilket innebär att man åker ut till arbetsplatsen och delar ut enkäterna som 

besvaras och samlas in i ett sammanhang. Det gjorde vi för att vi ville ha kontroll över vilka 

som svarade och för att se till att respondenterna inte kommunicerade med varandra när de 

svarade på frågorna. Svarsfrekvensen är jämförelsevis hög vid genomförandet av en 

gruppenkät (Ejlertsson, 2005). Detta stämmer även in på vår gruppenkät som hade hög 

svarsfrekvens. Alla respondenter som tilldelades enkäten besvarade den. Vi hade tagit kontakt 

med rektorerna på de tre skolorna i förväg och besökte senare dessa då de hade konferens 

eller arbetslagsträffar och alla pedagoger var samlade. Vi tror att bortfallet hade blivit större 

om vi istället hade skickat ut enkäterna via e-post. 

Angående generaliserbarheten så måste varje forskare fundera på huruvida de resultat som 

framkommer av undersökningen gäller även för andra grupper än just den undersökta 

gruppen. Faktorer som påverkar generaliserbarheten är urvalet, undersökningsgrupp, bortfall 

och population. De faktorer som skulle kunna påverka vår studie mot generaliserbarhet är vår 

undersökningsgrupp, som inte är representativ men förhållandevis stor. Vi fick endast ett par 

interna bortfall vilket inte var mycket. Vår population som är utbildade pedagoger på tre 

skolor i Halmstad är tydligt definierad vilket också kan styrka generalisering (Stukát, 2005). 

Vi kan dock inte påstå att vår undersökning kommer att kunna generaliseras. Vi har valt tre 

skolor med hjälp av ett strategiskt bekvämlighetsurval och det är skolor som ligger inom 

samma kommun och har ungefär samma elevantal. Därför kan vi inte generalisera våra 

resultat till någon annan del av Sverige. Om vi istället hade valt skolor i Halmstad helt 

slumpmässigt hade vi kunnat göra en liten generalisering enbart inom Halmstad kommun. Om 

resultatet enbart gäller för de undersökta respondenterna blir värdet inte det samma som om 

det skulle kunna generaliseras till en större grupp (Stukát, 2005). Detta är vi medvetna om 

men anser ändå att det har ett högt personligt värde för oss. Hade vi haft mer tid på oss att 

genomföra detta arbete hade vi förmodligen siktat på att göra en både större och mer 

generaliserbar undersökning. Däremot menar Stukát (2005) att en studie ibland kan relateras. 

Relaterbarhet är en svagare form av generalisering. Det innebär att man beskriver sitt fall 

noggrant i förhållande till situationer för att andra sedan ska kunna göra jämförelser med egna 

situationer (Stukát, 2005).  
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3.6 Operationalisering 

Då man bryter ner sina frågeområden till konkreta frågor genomför man en operationalisering. 

Detta görs efter att man skrivit ner sitt problemområde, alltså frågeområde enligt syfte och 

problemformulering och efter att frågeområdena brutits ner i sina beståndsdelar, ofta i flera 

steg. Att operationalisera sina problemområden behöver inte alltid vara enkelt eftersom att 

vissa komplicerade frågeställningar ibland behöver brytas ner i flera delkomponenter innan de 

konkreta frågorna är konstruerade. En annan sak som kan vara svår är att göra varje 

delkomponent mätbar. Operationalisering ska göras på ett sådant sätt att hela problemområdet 

täcks in. Frågorna skall också ställas så att kvaliteten i svaren blir bra. Det vill säga 

mätmetoden ska ha hög validitet och hög reliabilitet (Ejlertsson, 2005).  

Studiens övergripande syfte är att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd med hjälp och inspiration av ett analysverktyg av Michael Lipsky.  Detta syfte 

bröt vi först ner i tre delkomponenter, frågeställningar. Förstår pedagogerna vad inkludering 

av elever i behov av särskilt stöd innebär? Kan pedagogerna inkludera elever i behov av 

särskilt stöd? Vill pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd?  Dessa 

frågeställningar arbetade vi fram med inspiration av Michael Lipskys teori om 

implementering.  

De tre frågeställningarna har vi sedan brutit ner till flera delkomponenter som då är våra 

frågor i enkäten som ligger som bilaga. ”Förstår”, ”kan” och ”vill” har vi brutit ner till 

mätbara frågor med hjälp av Sannerstedt (2005). Författaren menar att ”förstår” handlar om 

en entydig styrning. Denna styrning har vi tolkat som en styrning från styrdokument och från 

skolledning som blir på en mer lokal nivå. Därför handlar två frågor om detta. Den tredje 

”förstår”-frågan handlar om begreppet inkludering av elever i behov av särskilt stöd och om 

tillämparen, pedagogen har en förståelse för begreppet. Detta eftersom att det krävs en viss 

förståelse hos tillämparna för att kunna verkställa ett beslut (Sannerstedt, 2005).  

Författaren beskriver ”kan” som en fråga om resurser. Exempelvis utrustning, teknik, lokaler, 

personal, pengar och tid. Detta är resurser som behövs för att kunna genomföra ett eventuellt 

beslut om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Följaktligen handlar våra ”kan”-

frågor om pedagogers upplevelser av dessa resurser och deras vara eller icke vara i 

verksamheten.  
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Den tredje frågeställningen som är ”vill” pedagogerna handlar om tillämparens vilja till 

implementering (Sannerstedt, 2005). Tillämpare, i vårt fall pedagogerna, kan enligt 

exempelvis Vedung (1998) ibland främja sitt egenintresse hellre än det allmänna intresset. Det 

kan bero på att tillämparen är skeptisk mot politiken eller besluten. Vedung (1998) menar att 

ett beslut som verkställarna, alltså tillämparna, inte anser fungera i praktiken, vill de inte 

heller genomföra. Därför har vi ställt frågor riktade mot pedagogernas inställning till 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Exempelvis om de anser att inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd går att genomföra i praktiken. Även Carlbeck-kommittén 

hävdar att genomgripande förändringar om inkludering inte enbart kan åstadkommas genom 

riktlinjer och direktiv uppifrån utan måste växa fram ur människors vilja till förändring och ur 

ett helhjärtat engagemang ute i den praktiska verksamheten (SOU 2004:98). 

3.7 Etiska aspekter 

Johansson och Svedner (2006) skriver att all forskning och även examensarbetet måste bygga 

på respekt för människorna som deltar. Deltagarna får inte föras bakom ljuset i fråga om 

undersökningens syfte, de ska ha fått tillfälle att ge ett informerat samtycke till sin medverkan 

i arbetet och deltagarna skall när som helst kunna avbryta sitt deltagande utan att behöva vara 

rädda för negativa konsekvenser. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 

utarbetat anvisningar för just forskningsetik vid forskning inom samhällsvetenskapen 

(Johansson & Svedner, 2006). Varje enkätundersökning bör genomföras efter att etiska 

implikationer är noga genomtänkta (Ejlertsson, 2005). För oss som skriver examensarbete och 

enbart kommer att vända oss till myndiga, innebär detta att vi måste ta hänsyn till följande 

anvisningar:  

 Varje deltagande skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningens 

syfte och av undersökningsmetoderna.  

 Varje deltagande skall ha möjligheter att när den vill ställa frågor om undersökningen 

och att få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

 Varje deltagande skall upplysas om att de kan avböja att delta i undersökningen eller 

avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser. 

 Varje deltagande skall vara säker på att dennes anonymitet skyddas. När rapporten är 

färdig skall det inte vara möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever. 
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Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar visar vi respekt för deltagande personer. 

Vi vinner förtroende och det gör att motivationen hos de medverkande ökar för att delta 

konstruktivt i undersökningen (Johansson & Svedner, 2006). 

Dessa punkter har vi hanterat genom att vid gruppenkäten inleda enkätundersökningen med 

att kort presentera oss själva och nämna de forskningsetiska reglerna. Dessutom hade vi 

skrivit ett missiv som vi satte fast tillsammans med enkäten. På detta missiv förklarade vi vårt 

syfte så att respondenterna fick en rättvisande beskrivning av detta. Det stod även att 

enkätundersökningen var frivillig, att den kunde avbrytas när som helst och att respondenterna 

när som helst fick ställa frågor till oss om undersökningen. En annan viktig punkt som vi 

också tog upp var att respondenternas anonymitet skyddas. Detta gjorde att vi kände att vi 

vann deras förtroende och att respondenterna blev mer motiverade att svara på enkäten. 
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4. Resultat 

För att uppnå vårt syfte som var att beskriva förutsättningar för inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd använde vi oss av följande frågeställningar: 

1. Förstår pedagogerna vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär? 

2. Kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

3. Vill pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

I vår resultatdel kommer vi nu att presentera resultaten som vi har bearbetat i SPSS. Detta 

genom att stegvis gå igenom våra frågor som börjar med frågor som vi har sorterat under 

villkoren förstår, för att sedan följas av kan och vill. Vi kommer att presentera våra resultat i 

form av procent. Tilläggas bör att dessa resultat visar vad de 80 pedagogerna själv säger sig 

förstå, kunna och vilja och visar inte rakt av hur det faktiskt är i verkligheten. Som bilaga 

finns även resultaten i form av cirkeldiagram för att få en tydligare överblick. 

4.1 Förstår pedagogerna vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

innebär? 

På frågan om pedagogerna har tillräcklig kunskap gällande vad styrdokumenten säger 

instämmer 60 % delvis till detta påstående. 20 % instämmer i mycket liten grad medan 17,5 % 

instämmer. De övriga 2,5 % instämmer inte alls. Detta innebär att 77,5 % instämmer helt eller 

delvis och säger sig ha tillräckligt med kunskap gällande styrdokumenten medan 22,5 % 

instämmer inte alls eller i mycket liten grad till detta påstående.  

När det gäller pedagogernas upplevelser av om de har klara direktiv från skolledningen 

angående om och i så fall hur de ska arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd 

instämmer 55 % delvis och 30 % instämmer i mycket liten grad. 10 % av respondenterna 

instämmer och endast 5 % instämmer inte alls. Alltså är det 65 % av respondenterna som 

upplever sig ha dessa direktiv från skolledningen och därför instämmer helt eller delvis och 

35 % som inte instämmer alls eller i mycket liten grad. 

45 % instämmer delvis medan 32,5 % instämmer när det gäller frågan om en djupare 

förståelse av begreppet inkludering. 17, 5 % av respondenterna instämmer i mycket liten grad 

och 5 % instämmer inte alls. Detta visar på att 77,5 % instämmer helt eller delvis och säger 

sig ha en djupare förståelse av begreppet inkludering av elever i behov av särskilt stöd medan 

22,5 % inte instämmer alls eller i mycket liten grad. 
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4.2 Kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

55 % besvarade påståendet om de i sin undervisning har lokaler som underlättar för 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd med alternativet instämmer delvis. 25 % 

instämmer i mycket liten grad till påståendet medan 15 % instämmer helt. Däremot var det 

endast 5 % som inte instämmer alls till påståendet. 70 % av pedagogerna säger sig alltså 

instämma helt eller delvis till detta påstående och 30 % instämmer inte alls eller i mycket liten 

grad till att de har lokaler som underlättar i undervisningen med inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd. 

I påståendet om pedagogen upplevde sig ha tillgång till pedagogiska och tekniska hjälpmedel 

som underlättar för elever i behov av särskilt stöd svarade 47,5 % att de instämmer delvis till 

detta. 40 % instämmer i mycket liten grad och 10 % instämmer till påståendet. 2,5 % 

instämmer inte alls. Detta visar att 57,5 % säger sig ha god tillgång till pedagogiska och 

tekniska hjälpmedel och därför instämmer helt eller delvis till påståendet. 

En fråga handlade om huruvida pedagogen upplevde sig ha stöd och hjälp av andra pedagoger 

i form av exempelvis specialpedagog eller elevassistent för att underlätta inkluderingen av 

elever i behov av särskilt stöd. På denna fråga svarade 60 % att de instämmer delvis och 30 % 

att de instämmer. 10 % instämmer i mycket liten grad och ingen svarade att de inte instämmer 

alls till påståendet. Här är det alltså hela 90 % som säger sig instämma helt eller delvis och det 

är endast 10 % som instämmer i mycket liten grad. 

39 % av pedagogerna instämmer i mycket liten grad till att de har tillräckligt med tid för 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 25 % instämmer delvis och 34 % instämmer 

inte alls. De övriga 2 % instämmer till att de har tillräckligt med tid för att inkludera elever i 

behov av särskilt stöd. Detta visar på att 73 % av respondenterna inte instämmer alls eller i 

mycket liten grad, alltså upplever dessa att de inte har tillräckligt med tid. De övriga 27 % 

anser sig ha tillräckligt med tid och håller med om påståendet helt eller delvis. 

En fråga behandlade ifall pedagogerna tyckte sig ha tillräcklig kunskap genom sin 

lärarutbildning och/eller fortbildning för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd. 30 

% instämmer delvis medan 35 % instämmer i mycket liten grad. 29 % instämmer inte alls och 

6 % instämmer. Detta påstående är det alltså hela 64 % som inte instämmer alls eller i mycket 

liten grad till. Dessa 64 % av respondenterna upplever sig alltså inte ha fått tillräckliga 

kunskaper genom sin lärarutbildning och/eller fortbildning.  
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4.3 Vill pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

På frågan angående om pedagogerna är positivt inställda till att arbeta med ett inkluderande 

arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd svarade 55 % av respondenterna att de 

instämmer delvis. 37,5 % instämmer. 5 % instämmer i mycket liten grad och de övriga 2,5 % 

instämmer inte alls. Det är alltså hela 92,5 % av pedagogerna i undersökningen som helt eller 

delvis är positivt inställda till att arbeta med ett inkluderande arbetssätt med elever i behov av 

särskilt stöd. Endast 7,5 % är mer negativa och instämmer inte alls eller i mycket liten grad. 

På nästa fråga som vi kategoriserade som en fråga som behandlade om pedagogen vill 

inkludera elever i behov av särskilt stöd frågade vi om pedagogen tycker att inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd går att genomföra i praktiken på ett bra sätt. 65 % svarade att de 

instämmer delvis medan 20 % instämmer i mycket liten grad. 12,5 % instämmer och 2,5 % 

instämmer inte alls. 77,5 % av pedagogerna tycker alltså att det kan vara svårt att genomföra 

en inkludering av elever i behov av särskilt stöd i praktiken på ett bra sätt.  

Den sista frågan löd; jag som pedagog trivs bäst med och är intresserad av arbetet med elever 

utan behov av särskilt stöd och arbetar därför helst inte med inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. Här svarade 46,5 % av respondenterna att de inte instämmer alls. 31,5 % 

instämmer i mycket liten grad och 16,5 % instämmer delvis. De sista 5,5 % instämmer. 

Pedagogerna verkar trivas med och vara intresserade av arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd, då hela 78 % svarar att de inte håller med alls eller i mycket liten grad.  

4.4 Övriga synpunkter angående inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

Avslutningsvis i vår enkät gav vi utrymme för övriga synpunkter angående inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd. Hela 30 av 80 respondenter skrev övriga synpunkter, vilket vi 

tyckte var ganska många. Det som framkom under övriga synpunkter hängde samman med 

enkätfrågorna. En del menade att tanken med inkludering är god men att det ofta är svårt för 

exempelvis elever med koncentrationssvårigheter att få det lugn de behöver i klassrummet. 

Någon menade att det kan vara svårt att inkludera elever i behov av särskilt stöd på grund av 

att det ofta finns fler än bara en elev i behov av särskilt stöd i varje klass. Någon respondent 

upplevde inkludering av elever i behov av särskilt stöd som att det övriga eleverna ”straffas”. 

En annan respondent menar liknande att det blir ett risktagande för både andra elever i 

klassrummet och för personalens välbefinnande. En annan respondent beskriver det som att 
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det är svårt att genomföra en inkludering av en elev i behov av särskilt stöd utan att övriga 

elevers trygghet och arbetsmiljö påverkas.  

Någon menar på att en klassrumsinkludering istället skulle kunna bli en exkludering 

kunskapsmässigt för eleven då den inte kan tillgodogöra sig kunskaper om den inte fungerar i 

klassrumsmiljö. Detta togs tidigare upp i ett av de åtta teman som presenterades av Tideman 

et al. (2004) som beskrev hur det specialiserade stödet riskerar att utebli och att inkluderingen 

då kan leda till isolering och ensamhet. Författarna menar då att elever i behov av särskilt stöd 

kan bli mer segregerade och isolerade i ett vanligt klassrum än i en specialgrupp. 

Trots att flertalet respondenter svarade att de instämde delvis eller instämde när det gällde 

frågan om de hade stöd och hjälp av andra pedagoger är det ett antal som tagit upp att de 

saknar extra stöd under övriga synpunkter. Dessa respondenter bör naturligtvis vara några av 

de 10 % som svarade att de instämmer i mycket liten grad.  

Flertalet av de som skrev något under övriga synpunkter hänvisade återigen precis som i 

frågorna under kategorin kan till resurser. Flera menade att det rådde brist på resurser i form 

av framförallt tid, vilket också enkätfrågan om tid visade tydligt på. Brist på tid som kan 

användas för att planera arbetet med elever i behov av särskilt stöd och även efterarbetet är ett 

stort hinder enligt några respondenter. Att inte ha tiden och att känna att man inte räcker till 

leder lätt till frustration enligt några pedagoger. Flera respondenter tog även upp bristen på 

hjälpmedel under övriga synpunkter.  
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5. Analys 

Förstår pedagogerna vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär, kan 

pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd och vill pedagogerna inkludera elever i 

behov av särskilt stöd? Detta är våra frågeställningar som är nära kopplade till vårt syfte som 

var att titta på förutsättningar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Inom detta 

ämne fanns det mycket tidigare forskning och det är med hjälp av den och våra egna 

undersökningsresultat som presenterades ovan som vi nu ska utföra en analys och besvara 

våra frågeställningar. Vi startar med att analysera om pedagogerna säger sig förstå vad 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär, för att sedan analysera resultaten och se 

om de säger sig kunna och vilja inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

5.1 Förstår pedagogen vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

innebär? 

Pedagogerna utger sig för att ha en förhållandevis god kunskap om vad styrdokumenten säger 

om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Vi trodde att vi skulle få höga siffror på 

instämmer inte alls då vi själva har haft problem med att tolka styrdokumenten, eftersom det 

enligt oss inte står klart och tydligt ordet inkludering i exempelvis skollagen. Dessa reslutat 

upplever vi som något problematiska. Vi vet ju inte vilken deras faktiska kunskap är då vi 

endast får veta vad pedagogerna själv säger om sin kunskap. Vi ser ett problem här i att det vi 

ser som tillräcklig kunskap gällande vad styrdokumenten säger inte med all säkerhet är den 

samma för pedagogerna. Vi blev förvånade att endast 2,5 % inte alls instämde till detta och att 

hela 60 % instämde delvis till att de har tillräcklig kunskap gällande vad styrdokumenten 

säger om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Detta tycker vi är positivt och 

samtidigt blir vi nyfikna på att veta mer om vilka styrdokument det är de känner till. Det 

skulle vara intressant att veta om skolorna i sina egna lokala skolplaner har gjort kopplingar 

till exempelvis Salamancadeklarationen och FN:s barnkonvention som vi skrev om i vårt 

teoretiska ramverk.  

I vårt teoretiska ramverk skrev vi om vikten av rektorns inställning och hur denna påverkar 

pedagogers attityder. En rektor med en positiv inställning till inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd gör enligt Avramidis och Norwich (2002) att även pedagogerna blir mer positiva 

till detta. En rektors inställning får effekter på hela skolkulturen. Även i en utredning av SOU 

(2004:98) beskrivs hur viktigt det är att det kommer signaler om inkludering från 

skolledningen och att skolledningens attityder präglar hela verksamheten. Vi träffade inte 
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rektorerna på alla tre skolor som vi besökte när vi gjorde vår gruppenkät, men de två vi 

träffade upplevde vi ha en positiv inställning till inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

Särskilt den ena rektorn var väldigt entusiastisk och positiv och när vi senare gick igenom 

enkäterna från denna skola såg vi att pedagogerna överlag utgav sig för att vara väldigt 

positiva till inkludering av elever i behov av särskilt stöd där. Vi vet inte om detta har ett 

samband eller om det bara är slumpen, men med tanke på den tidigare forskningen som vi 

tidigare nämnt är det inte helt omöjligt att det finns ett samband. Tyvärr upplever inte alla 

pedagoger att de har klara direktiv från skolledningen angående inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd. Vi finner det lite oroande att 30 % instämmer i mycket liten grad, men 

samtidigt är det positivt att det endast är 5 % som inte instämmer alls. Även om det i den 

bästa av världar skulle ha varit 100 % som instämmer, ser vi ändå det som ganska bra att 55 

% instämmer delvis till detta. Cirka varannan pedagog upplever att de till viss del har klara 

direktiv från sin ledning. Problematiken i detta och problemet med svaret instämmer delvis är 

att vi inte kan veta till hur stor del respondenten instämmer delvis. Respondenten skulle kunna 

instämma till nästan 100 % och fortfarande ge svaret instämmer delvis, medan en annan 

respondent kan kryssa i samma svar men endast hålla med till en väldigt liten del. 

Flertalet av pedagogerna svarade att de har en ganska bra förståelse för begreppet och detta 

förvånade oss, med tanke på hur många olika förklaringar och definitioner av begreppet 

inkludering vi har sett när vi skrivit detta examensarbete. Vi ser även här en problematik då vi 

inte vet säkert vad pedagogerna anser som en bra förståelse. Frågan handlade om huruvida 

pedagogerna hade en djupare förståelse för inkluderingsbegreppet än det vi nämnde i enkätens 

begreppsförklaring. De skulle kunna mena att de har en förståelse på grund av erfarenhet av 

ett inkluderande arbetssätt eller som vi tänkte att de har en bredare och djupare förståelse om 

vad inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär. Vi ser här även en koppling till att 

pedagogerna svarade att de var relativt pålästa när det gäller styrdokumenten. För att kunna 

tolka styrdokumenten tror vi att det krävs en lite djupare förståelse av begreppet inkludering. 

5.2 Kan pedagogerna inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

När det gäller om pedagogerna kan inkludera elever i behov av särskilt stöd pratar vi om 

resurser i form av exempelvis tid, lokaler och hjälpmedel. När vi tidigare skrev om 

förutsättningar för inkludering tog vi upp den fysiska miljön och att den anses vara viktig för 

att det skall fungera att ha en elev med funktionsnedsättning i klassrummet 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2008). Vidare skriver Hjälpmedelsinstitutet att en förutsättning är att 
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skolornas lokaler och miljö är utformade på ett sådant vis att alla elever får tillgång till 

utbildningen och kan använda lokalerna och tillgodogöra sig undervisningen där. Detta är 

tyvärr inte en förutsättning som alla pedagoger i undersökningen har tillgång till då det endast 

är 15 % som instämmer helt. Vi tycker att det är oroväckande att så många som ca 30 % 

upplever att de inte har dessa nödvändiga lokalmässiga förutsättningar för att kunna inkludera 

elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt får vi inte glömma att cirka varannan pedagog tycker 

att de delvis har lokaler som underlättar inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd. 

Tillgången till pedagogiska och tekniska hjälpmedel anser vi enligt resultatet vara 

förhållandevis god. Vi trodde inte att så många som sex av tio pedagoger skulle vara nöjda 

med tillgången till pedagogiska och tekniska hjälpmedel. 

Enligt Scruggs och Mastropieris (1996) studie är elevassistent och/eller regelbunden kontakt 

med specialpedagog någonting som efterfrågas av pedagogerna som arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd. De menar att ett bristande stöd kan påverka attityderna åt det negativa 

hållet. Här såg vi ett spännande resultat som vi inte hade väntat oss. Hela nio av tio pedagoger 

menar att de har någon form av stöd och hjälp av exempelvis elevassistent och/eller 

specialpedagog. Dock kan vi inte säga att detta stöd finns hela tiden och är tillräckligt enligt 

pedagogerna men vi anser det ändå vara positivt att så många upplever att det finns ett stöd. 

Som vi skrev ovan vet vi inte till hur stor del de som har svarat att de håller med delvis 

faktiskt håller med. Håller de med till en tiondel eller kanske nio tiondelar? Vi vet att det 

råder brist på pengar i den svenska skolan och att rektorn måste prioritera var personalen 

behövs och därför ser vi det som något positivt att det faktiskt finns en satsning på just extra 

stöd åt elever i behov av särskilt stöd. 

Oroväckande är att pedagogerna anser att de inte har tid för att kunna inkludera elever i behov 

av särskilt stöd, då detta kräver mycket extra planeringstid. Det är ett ökat ansvar och en ökad 

arbetsbelastning som kräver mer tid av pedagogerna (Scruggs & Mastropieri, 1996). Av 

undersökningens resultat framkom i både enkätfrågor och övriga synpunkter på flera ställen 

att det råder brist på framförallt tid enligt pedagogerna. Vårt resultat visar tydligt att 

pedagogerna upplever att de inte har tid för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

Vi tror att detta har att göra med den redan ökade arbetsbelastningen för dagens pedagoger i 

form av nya arbetsuppgifter som exempelvis skriftliga omdömen, åtgärdsprogram och även 

omorganisationer. Att läraryrket präglas av hög arbetsbelastning tror vi många pedagoger är 

eniga om i dagens skola. Då är det inte konstigt att man dessutom tycker att det är ont om tid 

för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 
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Som Scruggs och Mastropieri (1996) lyfter fram så är utbildning och fortbildning viktigt för 

att ge pedagoger en positiv inställning till elever med funktionsnedsättning. Någonting som 

talar emot pedagogerna i vår undersöknings förmåga att kunna inkludera elever i behov av 

särskilt stöd är deras upplevda otillräckliga kunskap. Största delen av pedagogerna upplever 

inte att de fått tillräckliga kunskaper genom sin lärarutbildning eller av fortbildning om 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Detta ser vi precis som Avramidis och Norwich 

(2002) som ett misslyckande för lärarutbildningen. Vi anser att lärarutbildningen borde ge 

pedagogerna beredskap för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

5.3 Vill pedagogen inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

Även om pedagogerna säger sig förstå vad inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd 

innebär och kan inkludera elever i behov av särskilt stöd måste även viljan för inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd finnas. Det gör den absolut hos de pedagoger som ingick i vår 

undersökning om de har svarat sanningsenligt. Nästan alla pedagoger som ingick i 

enkätundersökningen sade sig ha en positiv inställning till att arbeta med ett inkluderande 

arbetssätt. Pedagogerna i undersökningen utger sig även för att ha ett intresse av att arbeta 

med elever i behov av särskilt stöd och trivs med detta. Cirka två av tio pedagoger trivs dock 

bäst med och är intresserade av arbetet med elever utan behov av särskilt stöd.  

När det gäller inställningen till om inkludering av elever i behov av särskilt stöd går att 

genomföra i praktiken på ett bra sätt ser vi att pedagogerna faktiskt omtalar att de ser 

svårigheter med att inkludera dessa elever i praktiken på ett bra sätt.  

5.4 Slutsats  

För att återgå till Lipskys implementeringsteori kan vi om det hade varit ett politiskt beslut 

som skulle implementeras faktiskt se att pedagogerna utger sig för att ha tämligen goda 

förutsättningar. Detta efter att ha tittat på huruvida pedagogerna förstår vad inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd innebär, kan inkludera elever i behov av särskilt stöd och vill 

inkludera elever i behov av särskilt stöd. Nu har vi inte undersökt de faktiska möjligheterna 

för implementering av ett inkluderingsbeslut då styrdokumenten inte tar upp detta som ett 

sådant. De utsagor vi kan göra och för att besvara våra frågeställningar som vi ändå tycker är 

intressanta är följande. Flertalet av pedagogerna i vår undersökning säger sig förstå vad 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär. Det ser vi genom att pedagogerna 

hävdar att de har en bra insyn i vad styrdokumenten säger. Pedagogerna menar även att de har 
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en djupare förståelse om vad begreppet inkludering av elever i behov av särskilt stöd innebär. 

De upplever dessutom att de i olika grader har stöd av skolans ledning och klara direktiv 

angående hur de ska arbeta med inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

Pedagogernas svar visar på att de i vissa fall kan inkludera elever i behov av särskilt stöd och i 

andra fall inte. De säger sig kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd på så vis att de 

överlag har de lokaler som krävs. Absolut inte alla, men flertalet. Även den goda påstådda 

tillgången till pedagogiska och tekniska hjälpmedel underlättar för pedagogen att kunna 

inkludera elever i behov av särskilt stöd. Det extra stödet i form av exempelvis 

specialpedagog eller elevassistent är en annan förutsättning som gör det möjligt för 

pedagogerna att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd.  

Det som talar emot att pedagogerna i vår undersökning kan inkludera elever i behov av 

särskilt stöd är deras upplevda brist på tid och utbildning. Planeringstid räcker inte till, 

pedagogerna känner en överbelastning och har inte fått den utbildning eller fortbildning som 

de känner att de behöver.  

Tydligt i vår undersökning är att de allra flesta pedagogerna säger sig vilja inkludera elever i 

behov av särskilt stöd. Detta framgår genom att nästan alla pedagoger hade en enligt 

svarsalternativen positiv inställning till att arbeta inkluderande med dessa elever. Viljan 

visades även genom att pedagogerna sade sig vara intresserade av ett inkluderande arbetsätt. 

Det som talar mot pedagogers vilja att inkludera elever i behov av särskilt stöd är att flera 

pedagoger till viss del upplever inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd som svår i 

praktiken.  

För att besvara våra tre frågeställningar om pedagogerna förstår vad inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd innebär, om pedagogerna kan inkludera elever i behov av särskilt stöd 

och om pedagogerna vill inkludera elever i behov av särskilt stöd menar vi följande. Ja, 

pedagogerna i vår undersökning anser sig förstå ganska väl vad inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd innebär. De upplever sig även kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd 

på flera punkter men möter stort motstånd då det gäller tid och utbildning. Den tredje 

frågeställningen som handlade om pedagogers vilja kan vi svara ja på. Pedagogerna säger sig 

vilja inkludera elever i behov av särskilt stöd, dock möter de motstånd i sin skepsis mot att 

kunna genomföra inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd på ett bra sätt i praktiken. 

Eftersom att de annars genom sina svar berättar att de är väldigt positiva till inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd hävdar vi att denna skepsis kan hänga samman med bristerna 
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inom villkoren förstår och kan. Exempelvis tror vi att pedagogerna kan ha haft den bristande 

utbildningen och tiden i åtanke då de besvarade frågan om inkludering i praktiken. Precis som 

Scruggs och Mastropieri (1996) beskriver behöver detta dock inte innebära att pedagogerna är 

villiga att faktiskt inkludera elever i behov av särskilt stöd i sina egna klasser. Författarna 

menar att trots att pedagoger säger sig vara positiva behöver detta inte innebära att de själva är 

beredda att arbeta inkluderande.  

Det är även intressant att titta på hur våra resultat och slutsatser skulle kunna impliceras i 

verkligheten. Vi ställer oss frågan om vilka som skulle kunna ha nytta av att ta del av vårt 

resultat och vad de skulle få ut av det? Det skulle vara intressant att sätta vårt examensarbete i 

händerna på en skolledare för att få honom eller henne uppmärksam på förutsättningarna för 

inkludering på just deras skola. Framförallt är det relevant information för de tre skolledare på 

de tre skolor som ingick i vår undersökning. Några av rektorerna och pedagogerna 

efterfrågade detta själv och ville gärna ta del senare av vårt färdiga examensarbete. Kanske 

skulle det kunna uppstå några tankar och idéer om hur man ska lösa pedagogernas upplevda 

brist på exempelvis tid. Just tiden är något vi skulle kunna tänka oss att forska mer ingående 

om. Det behöver inte handla om just tiden till inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

utan överhuvudtaget pedagogers tid i relation till arbetsbelastning hade varit intressant att 

undersöka.  

5.5 Metoddiskussion 

Forskningsproblemet skall enligt Stukát (2005) styra metodvalet. Han menar att det är viktigt 

att inte ta den metod som känns ”rätt” eller som man kan bra utan att ha reflekterat över det 

och bedömt lämpligheten. Författaren beskriver hur intervjun som metod gärna dyker upp 

som ett första alternativ och ibland upplever han att intervjumetodiken väljs lite 

slentrianmässigt. Detta stämmer in på oss då vår första tanke var att vi skulle göra en 

kvalitativ studie i form av intervjuer. Anledningen till att vi ändrade oss var att vi insåg att vi 

ville nå ut till fler människor än som var möjligt vid intervjuer. Vi är nöjda med att vi ändrade 

metod. Vi anser att vi inte hade kunnat besvara våra frågeställningar enbart genom intervju. 

Då hade det blivit de enskilda pedagogerna som vi intervjuade och deras förmåga att förstå, 

vilja och kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd.  

Anledningen till att vi är nöjda med enkäten är att deltagandet blev stort och att vi fick ihop så 

många respondenter som vi önskade. Det blev endast ett par interna bortfall vilket vi är 

väldigt nöjda med. Det vi tror vi hade kunnat göra bättre såhär i efterhand är att komplettera 
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med ett antal intervjuer för att få mer djup i svaren. Däremot är vi nöjda med att vi hade med 

övriga synpunkter i slutet av enkäten, vilket gjorde att vi fick lite djup ändå. Självklart hade 

det varit ännu roligare med ett resultat som kunde generaliseras och då skulle vi gjort vårt 

urval annorlunda. Dock hade det inte varit lätt att få tag i en representativ undersökningsgrupp 

då vi hade svårt att få skolor att delta i undersökningen. En annan sak som vi kanske kunde 

gjort annorlunda och som har varit lite problematiskt är enkätens svarsalternativ. Som vi 

skrivit om i analysen är det omöjligt att veta exempelvis till hur stor del en som kryssat i 

alternativet instämmer delvis, faktiskt håller med. Kanske kunde vi istället haft en skala där 

respondenterna fått ringa in en siffra som mer precist visade var på skalan respondentens svar 

befinner sig.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Missiv 

Till dig som erhåller denna enkät 

Vi som står bakom den här enkäten heter Emelie Magnuson och Anne Leandersson. Vi 

studerar till lärare vid Halmstad Högskola. Denna termin skriver vi vårt examensarbete som 

handlar om inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Syftet med enkäten är att se vilka 

förutsättningar som finns för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Därför går vi nu ut 

till tre skolor i Halmstad och genomför en enkätundersökning. 

Att delta i denna enkätundersökning är självklart frivilligt och du har möjlighet att avbryta 

den när som helst men vi vore väldigt tacksamma om du vill besvara den och på så vis hjälpa 

oss med vår undersökning. Ditt svar kommer att behandlas med full konfidentiellitet, alltså 

endast oss emellan och din anonymitet är skyddad Det kommer inte att vara möjligt att 

identifiera vare sig skola eller pedagog när vårt examensarbete är färdigt.   

Är något oklart när det gäller enkätfrågorna, tveka inte att fråga oss! 

Stort tack på förhand! 

Emelie Magnuson och Anne Leandersson  
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7.2 Bilaga 2 – Enkät 

Enkätundersökning om inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

Begreppsförklaring 

Med elever i behov av särskilt stöd menar vi elever med olika former av fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar och/eller utvecklingsstörning. Även elever som av andra 

anledningar har stora svårigheter att nå upp till skolans kunskapsmål på grund av exempelvis 

inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter innefattas av begreppet.  

Med inkludering menar vi att en elev i behov av särskilt stöd undervisas tillsammans med sin 

ordinarie klass. Den klass som han eller hon hade tillhört om svårigheterna inte funnits. 

 

Bakgrundsfrågor (Kryssa för det alternativ som stämmer): 

Är du: 

Man 

Kvinna 

 

Vilket år tog du din lärarexamen? ____________ 

 

I vilka årskurser arbetar du? 

1-3 

4-6 

7-9 

 

Enkätfrågor (kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning, endast 

ett): 

 

1. Jag har tillräcklig kunskap gällande vad styrdokumenten säger om inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

 

2. Jag har klara direktiv från skolledningen angående om och i så fall hur jag ska arbeta 

inkluderande med elever i behov av särskilt stöd.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 



 
 

45 
 

3. Jag har en djupare förståelse om begreppet inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd, mer än det som nämnts i vår begreppsförklaring.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

4. Jag har i min undervisning lokaler som underlättar för inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls       

 

 

5. Jag har i min undervisning tillgång till pedagogiska och tekniska hjälpmedel som 

underlättar för inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

6. Jag har stöd och hjälp av andra pedagoger för att underlätta inkluderingen av elever i 

behov av särskilt stöd, exempelvis specialpedagog eller elevassistent. 

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

 

7. Jag har tillräckligt med tid för att kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 
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8. Jag har fått tillräcklig kunskap genom min lärarutbildning och/eller fortbildning för att 

kunna inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls  

 

 

9. Jag är positivt inställd till att arbeta med ett inkluderande arbetssätt med elever i behov 

av särskilt stöd.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

 

10. Jag tycker inte att inkludering av elever i behov av särskilt stöd går att genomföra i 

praktiken på ett bra sätt. 

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 

 

 

11. Jag som pedagog trivs bäst med och är intresserad av arbetet med elever utan behov 

av särskilt stöd och arbetar därför helst inte med inkludering av elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

Instämmer 

Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad 

Instämmer inte alls 
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Övriga synpunkter angående inkludering av elever i behov av särskilt stöd: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 
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7.3 Bilaga 3 – Diagram av resultaten  

(avrundade till hela procenttal) 

 

 

 

18% 

60% 

20% 

3% 

Fråga 1 - Jag har tillräcklig kunskap gällande vad styrdokumenten 
säger om inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

10% 

55% 

30% 

5% 

Fråga 2 - Jag har klara direktiv från skolledningen angående om och 
i så fall hur jag ska arbeta inkluderande med elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

33% 

45% 

18% 

5% 

Fråga 3 - Jag har en djupare förståelse om begreppet inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd, mer än det som nämnts i vår 

begreppsförklaring.  

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 
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15% 

55% 

25% 

5% 

Fråga 4 - Jag har i min undervisning lokaler som underlättar för 
inkludering av elever i behov av särskilt stöd. 

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

10% 

48% 

40% 

3% 

Fråga 5 - Jag har i min undervisning tillgång till pedagogiska och 
tekniska hjälpmedel som underlättar för inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

30% 

60% 

10% 

Fråga 6 - Jag har stöd och hjälp av andra pedagoger för att 
underlätta inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd, 

exempelvis specialpedagog eller elevassistent. 

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 
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2% 

25% 

39% 

34% 

Fråga 7- Jag har tillräckligt med tid för att kunna inkludera elever i 
behov av särskilt stöd.  

 
Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

6% 

30% 

35% 

29% 

Fråga 8 - Jag har fått tillräcklig kunskap genom min lärarutbildning 
och/eller fortbildning för att kunna inkludera elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

38% 

55% 

5% 3% 

Fråga 9 - Jag är positivt inställd till att arbeta med ett inkluderande 
arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd.  

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 
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13% 

65% 

20% 

4% 

Fråga 10 - Jag tycker inte att inkludering av elever i behov av 
särskilt stöd går att genomföra i praktiken på ett bra sätt. 

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 

7% 

17% 

32% 

47% 

Fråga 11 - Jag som pedagog trivs bäst med och är intresserad av 
arbetet med elever utan behov av särskilt stöd och arbetar därför 

helst inte med inkludering av elever i behov av särskilt stöd.  

 

Instämmer Instämmer delvis 

Instämmer i mycket liten grad Instämmer inte alls 


