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Mål. Jämlikhet ses som den värdering som ligger grund för inklusiv skola, vilket kan ses 
innebära varje enskild elevs delaktighet i den egna närskolans gemenskap oberoende av 
eventuella utmaningar. Allt fler skolor arbetar mot målet att skapa en gemensam skola för alla 
elever och därmed är inklusion ett aktuellt tema. Syftet med föreliggande avhandling var att 
få en uppfattning om lärares attityder samt eventuella fördomar gentemot inklusion vilka i sig 
kan komma att inverka hämmande på utvecklingsarbetet relaterat till inklusiva 
undervisningsförfaranden. Detta genom att svara på forskningsfrågorna: ”Hurudana 
uppfattningar, värderingar samt eventuella fördomar uttrycker lärare gällande inklusion?”, 
”Vilka utmaningar medför inklusion i lärares arbete?” samt ”Vilka positiva aspekter medför 
inklusion med tanke på elever och de undervisande lärarna?”. 
 
 
Metoder. Vid insamling av data för denna kvantitativa forskning användes mätinstrumentet 
Teacher´s Attitude to Inclusion Scale (TAIS) i originalspråket engelska. TAIS innefattar frågor 
samt påståenden som besvaras i en likertskala. Mätinstrumentets 30 påståenden har 
kategoriserats enligt teman ”förväntade utfall”, ”arbetsbelastning”, ”inklusion som värdering” 
samt ”barnens rättigheter”. Analysmetoden är deskriptiv statistisk. Reliabilitet, variationer, 
samband samt korrelation har granskats i IBM SSPS version 26.  
 
Resultat och slutsatser. Resultatet påvisar att undervisande lärare uppfattar inklusion som 
arbetsdrygt. Såväl negativa attityder som fördomar gentemot inklusion framkommer vilket i 
sig kan försvåra utveckling av inklusiva förfaranden på skolnivå. Trots det uttrycker lärare att 
inklusion av elever med beslut om särskilt stöd i allmänna undervisningsgrupper har en 
främjande inverkan på såväl förståelse som acceptans för olikhet hos gruppens övriga elever.    
 

Avainsanat - Nyckelord 

Inklusion, segregation, attityd, fördomar, funktionsnedsättning, en skola för alla  

Keywords 

 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 

Helsingfors universitets bibliotek – Helda/E-thesis (examensarbeten) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 

 



 

 
 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 

Educational Sciences 

Tekijä - Författare - Author 

Lia Sirelius 

Työn nimi - Arbetets titel 

 

Title 

Teachers´ attitudes towards inclusion 

Oppiaine - Ämne - Subject 

Pedagogics 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 

Master’s Thesis / Erika Löfström 

Aika - Datum - Month and 
year 

November 2021 

Sivumäärä - Sidantal - Number 
of pages 

61 pp. + 4 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 

 
Purpose. Equality is seen as the value that is the basis for inclusive school. Inclusive school 
can be seen as meaning each individual student's participation in their own local school 
community regardless of any challenges. More and more schools are working towards the goal 
of creating a common school for all students and thus inclusion is a current theme.  The aim of 
this study was to get an idea of teachers' attitudes and possible prejudices towards inclusion 
which in themselves may have an inhibiting effect on the development work related to inclusive 
procedures by answering the research questions: "What kind of perceptions, values and 
possible prejudices does teachers express regarding inclusion?", "What challenges does 
inclusion entail in teachers' work?" and "What are the positive aspects of inclusion for students 
and teachers?" 
 
Theory and methods. For this quantitative research data was collected by using the Teacher's 
Attitude to Inclusion Scale (TAIS). TAIS includes questions and statements that are answered 
on a liking scale. The measuring instrument's 30 statements have been categorized according 
to the themes "Expected outcomes", "Workload", "Inclusion as a value" and "Children's rights". 
The analysis method is descriptive statistical. Reliability, variations and correlations have been 
examined in IBM SSPS version 26. 
 
Results and conclusions. The results show that teachers perceive inclusion as demanding. 
Both negative attitudes and prejudices towards inclusion emerge, which itself can complicate 
the development of inclusive procedures at school level. Nevertheless, teachers express that 
inclusion of students with special educational needs in general education groups has a 
promoting effect on both understanding and acceptance of differences in the group's other 
students. 
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1 Inledning 
 

Jämlikhet och likvärdighet är exempel på värderingar i det finländska samhället 

och i finländska utbildningsförfaranden (Vetoniemi & Kärnä, 2019).  Saloviita 

(2009) lyfter fram jämlikhet som den värdering som ligger grund för en inklusiv 

skola.  Inklusion och integration är termer som tenderar att förväxlas samt använ-

das parallellt rörande ett och samma fenomen. I utbildningssammanhang innebär 

inklusion i stora drag att alla elever oberoende av eventuella utmaningar accept-

eras som en del i den egna närskolans gemenskap (Saloviita, 2009). Integration 

däremot innefattade ursprungligen tanken om hur undervisning skulle ges i minst 

begränsande förhållanden (Least Restrictive Environment, LRE) för elever med 

särskilda stödbehov (Sadioğlu, Batu, Bilgin & Oksal, 2013).    

 

Det anses ännu allmänt tänkt att elever med specialbehov på grund av eventuella 

funktionsstörningar, grava inlärningssvårigheter, beteendestörningar eller andra 

dylika utmaningar inte platsar i en allmän undervisningsgrupp. Även om jämlikhet 

och därmed ”en skola för alla” har uppmärksammats och säkerställts i den fin-

ländska lagstiftningen är specialklasser och specialskolor ännu en del av vårt 

samhälle (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen, 1993; Saloviita, 2009; 

Tilastokeskus, 2020). Det är såväl arbetsdrygt som utmanande att förändra ett 

förfaringssätt som formats under en längre tidsperiod. Specialklasser har hört till 

det finländska utbildningssystemet under en längre era och kutymen har varit att 

elever med särskilda stödbehov segregerats. (Saloviita, 2009.)  

 

Arbetet för en inklusiv skola är en innovativ pedagogisk process vilken i sig kräver 

förändringar i skolans strukturer. De undervisande lärarnas attityder, fördomar 

samt egenförmåga ses inverka starkt på resultatet av denna pedagogiska pro-

cess (Saloviita, 2020). För att utveckla en skola för alla är det viktigt att vara 

medveten om de utmaningar personalen upplever att inklusion kan komma att 

medföra till deras arbete. Det är även väsentligt att känna till eventuella fördomar 

samt attityder gentemot inklusion med tanke på handledning och fortbildningsbe-

hov för personalen. Syftet med föreliggande avhandling är att få en inblick i lära-

res attityder samt eventuella negativa fördomar som kan komma att inverka häm-

mande på utveckling av inklusiv verksamhet på skolnivå. 
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Den nationella läroplanen förpliktar skolor att arbeta i enlighet med inklusiva prin-

ciper (LPG, 2014). År 2007 fastslogs riktlinjerna för närskoleprincipen vilket kom 

att innebära att undervisning för elever, innefattande elever med särskilda stöd-

behov i varierande grad, i första hand ska komma att ges i elevens egen närskola. 

(Opetusministeriö, 2007.) Inklusiva arbetsförfaranden samt närskoleprincipen 

har bidragit till att mångfalden i skolorna ökat, vilket i sig kan ses som en utmaning 

för skolor samt undervisande personal. Den enskilda lärarens personliga ideolo-

gier, moral, värderingar samt den etiska förståelsen för olikhet är några av de 

faktorer som inverkar på bemötandet av elever med särskilda stödbehov i all-

männa undervisningsgrupper (Forlin, 2010).  

 
Undervisningsförfaranden och skolformer styrs förutom av lagstiftningen även av 

ett antal övriga avtal och förordningar vilka i sig förpliktar såväl skolor som per-

sonal att eftersträva inklusiva undervisningsförfaranden inom den grundläggande 

utbildningen (LPG, 2014). Därmed hör det till varje undervisande lärares skyldig-

het att bemöta elever med eventuella utmaningar, inlärningssvårigheter eller 

funktionsnedsättning likvärdigt samt att ge dem undervisning och möjlighet till in-

lärning utgående från deras individuella behov. För att klargöra elevers rätt till 

undervisning i den egna närskolan kommer ovannämnda lagar och förordningar 

samt innebörden av dem i korthet att öppnas upp i föreliggande avhandling. Ele-

ver med grava funktionsförhinder eller stora psykiska utmaningar kan komma att 

vara i behov av krävande särskilt stöd vilket inte behandlas i föreliggande av-

handling med hänvisning till att dessa elever inte i dagsläge inkluderas i närsko-

lorna (TUVET, u.å.). 

 

Innan en fördjupning i teorier kring attityder, kategorisering, egenförmåga samt 

fördomar kommer lagstiftning samt styrdokument att i korthet presenteras ef-

tersom de ligger som grund för vår utbildningsverksamhet. Även specialunder-

visning kommer att öppnas upp eftersom segregering, integrering samt inklude-

ring ofta förknippas med specialpedagogik även om de främst borde ses som 

termer inom allmän undervisning (Emanuelsson, 2001). För en bredare förstå-

else för inklusion som fenomen är det även väsentligt att undersöka bakgrunden 

till inklusion, dess närliggande begrepp samt bakomliggande ideologier. 

  



 

3 
 

2 Lagstiftning, policy samt styrdokument 
 
 

Termen inklusion och begreppet ”en skola för alla” har förekommit i finländsk pe-

dagogisk litteratur sedan 1990 – talet, där innan låg termen integration i fokus. 

Ordet inklusion som sådant förekommer inte i den lagstiftning som styr undervis-

ning och lärande men lyfts däremot fram i den nationella läroplanen. (LPG, 2014; 

Moberg & Savolainen, 2015.) I och med den aktuella nationella läroplanen som 

trädde i kraft hösten år 2016 kom inklusiva förfaranden att bli bindande (LPG, 

2014).  

 

”Den grundläggande utbildningen ska utvecklas enligt principen om inkludering. 

Man ska se till att utbildningen är tillgänglig och fri från hinder”. (LPG 2014, s. 

18.) 

 

Flera lagparagrafer samt förordningar är föreskrivna i enlighet med principer för 

inklusion (Moberg & Savolainen, 2015). Såväl lagen om den grundläggande ut-

bildningen som ett antal avtal och förordningar vilka Finland har förbundit sig att 

följa kommer härnäst i korthet att öppnas upp i och med att de ligger som grund 

för våra utbildningsförfaranden och därmed även som grund för inklusion och en 

skola för alla. 

 

2.1 Lagstiftning 

 

Utöver att lära ut nödvändig kunskap har den grundläggande utbildningen även 

som uppgift att stödja elevens tillväxt som människa samt att befrämja jämlikhet 

i samhället. Finlands grundlag fastställer jämlik utbildning för alla oavsett eventu-

ella funktionsnedsättningar. Segregerande specialundervisning utan vägande 

skäl kan därmed formellt ses bryta mot individens rätt till jämlikhet och likabe-

handling. Särbehandling av denna sort är förbjuden såväl med hänvisning till 

grundlagen som till strafflagen. (Grundlagen 969/1995; Rikoslaki 578/1995.) 

Undervisningen bör ordnas i enlighet med elevens förutsättningar på ett sätt som 

främjar en sund utveckling och tillväxt. (Lagen om grundläggande utbildning 

628/1998.)  
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Diskrimineringslagen 8 § betonar att: ”Ingen får diskrimineras på grund av ålder, 

ursprung, nationalitet, språk,  …, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller annan omständighet som gäller den enskilda personen (Yhdenver-

taisuuslaki 1325/2014). I enlighet med diskrimineringslagen innebär det att utbild-

ningsanordnaren har en skyldighet att i sin verksamhet vidta de åtgärder som 

behövs för att säkerställa likabehandling och jämlikhet för alla elever. Därtill bör 

verksamheten anpassas i överensstämmelse med ovanstående. (Yhdenvertai-

suuslaki 1325/2014.) 

 

2.1.1 Trestegsstödet 

 

År 2010 skedde förändringar i Lagen om grundläggande utbildning och trestegs-

stödet togs i bruk 2011. En bakomliggande faktor till förändringarna ses vara att 

utmaningar med inverkan på elevens inlärning inte sågs uppmärksammas till-

räckligt inom ramarna för allmän undervisning.  Tyngdpunkten för stöd hade 

främst legat på specialundervisningen. (Laatikainen, 2011.) I och med nämnda 

förändringar i Lagen om grundläggande utbildning kom utgångsläget att bli att 

stödet till eleven i första hand ges i elevens närskola samt i samband med den 

allmänna undervisningen (Opetushallitus, 2021; Lagen om grundläggande utbild-

ning 628/1998).  

 

Varje enskild elev har rätt att få det stöd hen behöver relaterat till inlärning och 

skolgång. Det till eleven givna stödet bör planeras långsiktigt samt anpassas i 

enlighet med elevens individuella behov. (Lagen om grundläggande utbildning 

642/2010; LPG, 2014.) Exempel på former av stöd som nämns i Lagen om grund-

läggande utbildning är utöver stödundervisning och specialundervisning på deltid 

även särskilda hjälpmedel, tolknings- samt biträdestjänster. (Lagen om grundläg-

gande utbildning 642/2010.) Stöd för inlärning och skolgång bygger på en modell 

indelat i tre nivåer, allmänt, intensifierat samt särskilt stöd.  Stödnivåerna har olika 

omfattning och innehåll och intensiteten av stödet ökar för varje nivå uppåt i 

denna trestegsstödmodell. (Vainikainen, Hienonen & Hotulainen, 2017.)  
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Allmänt stöd. Alla elever har rätt till detta i regel kortvariga stöd. Stöd bör ges 

genast då behovet uppstår. Mestadels ges stödet till eleven i hens egen under-

visningsgrupp och behovet är vanligen kortvarigt. Allmänt stöd innefattar exem-

pelvis stödundervisning, differentiering samt elevvårdstjänster. (LPG, 2014.)  

 

Intensifierat stöd. Ifall givet allmänt stöd inte anses vara tillräckligt, eleven är i 

behov av långsiktigt och regelbundet stöd eller ifall eleven har ett behov av flera 

former av stöd samtidigt överförs eleven till intensifierat stöd. Överföring till inten-

sifierat stöd bygger på en pedagogisk bedömning och en plan för elevens lärande 

görs upp. Det givna stödet är ofta mer individualiserat samt intensivare inom in-

tensifierat stöd än under allmänt stöd. Eleven får vid behov specialundervisning 

på deltid. Det intensifierade stödet ges till eleven i samband med övrig undervis-

ning. Vid behov tas flexibla undervisningsarrangemang såsom samundervisning 

eller indelning av elever i mindre grupper i bruk. (LPG, 2014.) 

 

Särskilt stöd. Såvida det intensifierade stödet konstateras vara otillräckligt bör en 

mångprofessionell pedagogisk utredning göras. På basen av godkänt beslut om 

särskilt stöd görs en individuell plan (IP) för elevens lärande upp. Exempel på 

elevunderlag med beslut om särskilt stöd är elever med behov av individuali-

serade lärokurser, förlängd läroplikt eller elever som på grund av andra orsaker 

(sociala-, emotionella- eller fysiologiska svårigheter) har utmaningar med inlär-

ning och skolgång. Elever med beslut om särskilt stöd tar del av undervisning i 

den egna närskolan alternativt specialskola, även specialklass i den egna närsko-

lan kan vara ett alternativ ifall den möjlighet finns tillgänglig. Stödet eleven får ska 

komma att bilda en systematisk helhet och alla stödformer som fastställts i lagen 

om grundläggande utbildning kan användas. Beslut om särskilt stöd fattas i en-

lighet med förvaltningslagen. (LPG, 2014; Lagen om grundläggande utbildning 

642/2010.) 

 

2.2 Grunderna för läroplanen 

 

Den nationella föreskriften Grunderna för läroplanen för grundläggande utbild-

ningen (2014) med grund i de mänskliga rättigheterna är utfärdad av Utbildnings-

styrelsen. Föreskriften har som syfte att såväl stödja som styra undervisningen 
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samt arbetet på skolan. Därtill har föreskriften som uppgift att främja välbefinnan-

det och en jämlik samt enhetlig grundutbildning för envar.  

 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) betonar att 

det stöd en enskild elev eventuellt är i behov av i första hand ska komma att ges 

till eleven i hens egen närskola och att en eventuell förflyttning till en annan skola 

ska ske endast ifall elevens bästa nödvändigtvis förutsätter det. Varje enskild elev 

har rätt till att känna sig uppskattad i skolgemenskapen, att ta del av kvalitativ 

undervisning samt att erfara känslan av att lyckas i skolarbetet. Ifall rätten till ut-

bildning inte förverkligas kan marginalisering uppstå då eleven fråntas möjlig-

heten till att skapa en relation till såväl sig själv som till andra människor och 

samhället. (LPG, 2014.) 

 

2.3 Internationella avtal samt förordningar 

 

Utöver den egna lagstiftningen har Finland förbundit sig till att följa ett antal olika 

internationella förordningar samt lagbindande avtal som erfordrar inklusion och 

jämlikhet samt elevens rätt till kvalitativ undervisning (LPG, 2014). Gemensamt 

för dessa avtal och förordningar är yrkan på att motarbeta segregering. 

(Opetusministeriö, 2007.) I enlighet med dessa avtal och förordningar har staten 

en skyldighet att såväl säkerställa som förverkliga inklusion i skolorna förutsatt 

att det gynnar de enskilda eleverna (UNESCO, 2014). Placering av elever i spe-

cialklass, specialskola eller sjukhusskola bör vara en undantagslösning med 

vägande skäl. (UNESCO & Ministery of Education and Science, 1994). 

 

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen bestående av 30 ar-

tiklar godkändes 1948 (FN). Finlands medlemskap i FN godkändes 1955 och 

därmed har Finland förbundit sig till att följa deklarationen om de universella 

mänskliga rättigheterna. Deklarationen fungerar som en global vägledning för fri-

het och jämlikhet samt skyddar de enskilda individernas rättigheter runt i världen 

oberoende av kön, religion eller annan egenskap (Amnesty International, u.å.). 

Rättigheterna som nämns i artiklarna kan inte fråntas en individ med hänvisning 

till bristande ekonomiska resurser (Ihmisoikeusliitto, 2020).  
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Deklaration om barnens rättigheter. Förenta nationernas internationella deklarat-

ion om barnens rättigheter godkändes år 1989 och togs därmed i bruk år 1990. 

Finland anslöt sig till avtalet år 1991. Konventionen är en del av Finlands rätts-

ordning och gäller därmed som lag. Det främsta syftet med deklarationen är att 

säkerställa varje enskilts barns rätt till ett gott liv, sund uppväxt samt delaktighet. 

Deklarationen innefattar alla individer under 18 år. Staternas tillgängliga resurser 

ska utnyttjas fullt för förverkligande av barnets sociala och kulturella rättigheter. 

(Unicef, u.å.) 

 

Salamanca deklarationen. I juni år 1994 samlades representanter från 92 stater 

och 25 internationella organisationer i Salamanca för en konferens ordnad i sam-

arbete av UNESCO och den spanska regeringen. Deltagarna var högt befattade 

tjänstemän inom utbildning, beslutsfattare, specialister inom området samt repre-

sentanter för Förenta nationerna. Syftet med sammanträdandet var att arbeta 

fram gemensamma riktlinjer kring inklusiv utbildning. Samtliga deltagare god-

kände deklarationen om undervisning för barn med särskilda behov, ”Salamanca 

Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs Education” och 

”Framework for Action”. (UNESCO & Ministery of Education and Science, 1994.) 

Deklarationen lyfter fram att alla elever, oberoende av fysiska-, språkliga-, emot-

ionella- eller sociala svårigheter, bör erbjudas möjlighet till att ta del av undervis-

ning i den egna närskolan och att undervisning annanstans än i den egna närsko-

lan ska vara ett undantag.  I enlighet med de i Salamanca deklarationen fast-

slagna principerna bör undervisningsanordnaren eftersträva inklusion av elever 

med behov av särskilt stöd i allmän undervisning samt erbjuda elever med behov 

av särskilt stöd en meningsfull undervisning. (UNESCO & Ministery of Education 

and Science, 1994.) 

 

The Sustainable Development Goals. Det världsomfattande programmet The 

Sustainable Development Goals (SDG) består av 17 mål som yrkar på inklusiv 

och jämlik utbildning samt ett livslångt lärande för alla. Detta oberoende av even-

tuella funktionsnedsättningar, etnicitet, kön eller språk. De mål vilka lagts upp för 

SDG bygger på The Millennium Development Goals (MDGs) samt målen för Ut-

bildning för alla. (UNESCO, 2017; Förenta nationerna, u.å.) 
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Förändring av rådande normer är tekniskt sett enkelt men ur ett politiskt och so-

cialt synsätt mer komplicerat. Principer för inklusion och jämlikhet är förutom till-

gänglighet även pedagoger som möjliggör utveckling och inlärning för eleverna 

samt pedagoger med en förståelse för elevers verklighet och viljan att arbeta för 

ett mer jämlikt samhälle.  (UNESCO, 2017.)  

 
 

3 Från undervisning på anstalt mot inkluderande 
undervisningsförfaranden 

 

Avvikelse beskrivs av sociologen Emile Durkheim (1982) som en i alla samhällen 

förekommande norm. Detta påstående tydliggör den vaga gränsen mellan normal 

och avvikande. Denna gräns, vilken även skolor behöver ta ställning till, påverkas 

av såväl politiska, ekonomiska som sociala inflytanden. Trots att upprättandet av 

specialskolor och specialklasser inte grundade på pedagogisk forskning utan på 

samhällets egna förfaranden kom de att bli en naturlig del av vårt skolväsen 

(Saloviita, 2009).  

 

Under 1800-talet upprättades så kallade förmoderna institutionerna för individer 

som inte sågs passa inom ramarna för de rådande normerna i samhället. Exem-

pel på individer som under denna tidsepok kom att ligga utanför ovannämnda 

ramar var individer med olika grad av funktionsnedsättning, lägre intelligensnivå 

eller psykiska sjukdomar. (Tøssebro, 2014.) Barn och unga som ansågs avvika 

från normerna kom att ta del av undervisning given på dessa anstalter alternativt 

befriades från skolgång. (Kivirauma, 2009.) Specialundervisning given i folkskola 

representerade ända till 1960-talet ett dualistiskt skolsystem där specialundervis-

ning och allmän undervisning hölls isär (Moberg, 2010). 

 

3.1 Anstalter och hjälpskolor 

 

Genom att kategorisera elever på basen av deras egenskaper och inlärningsför-

utsättningar har skolan eftersträvat homogena undervisningsgrupper. För att 

undvika belastning för samhället kom exkludering av elever med diagnoser eller 

särskilda stödbehov till specialklasser eller specialskolor att bli praxis. (Tøssebro, 
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2014.) I avsaknad av pedagogisk forskning motiverades upprättandet av hjälps-

kolor samt anstalter med rätt riktad specialundervisning samt frigörande av utma-

nande och problematiska elever från de allmänna undervisningsgrupperna (Ema-

nuelsson, 2001). Tøssebro (2014) lyfter även upp som motiv för upprättandet av 

institutioner och hjälpskolor viljan att kontrollera individer som ansågs obegåvade 

och inte passade in i samhällets normer så att de inte skulle komma att föra vidare 

sina ”dåliga gener” (Tøssebro, 2014). 

    

Den tidigaste dokumentationen av undervisning av elever med funktionsnedsätt-

ning i Finland är från 1877, Jakobstad. Verksamheten byggde på välgörenhet 

men avslutades redan år 1892. Under denna tidsepok ansågs folkskolan vara 

ämnad endast för elever med förutsättningar att slutföra läroplikten. (Kivirauma, 

2009.) Den första egentliga skolan för individer med olika grad av funktionsned-

sättning grundades år 1890 i Perttula, beläget i Östra Finland. (Nygård, 1998.) 

Denna skola kom senare att bli föregångare för kategorisering av individer på 

basen av bakgrund, funktionsnedsättning eller beteenderelaterade utmaningar 

(Mattila, 1999).  

 

Innan upprättandet av läroplikten år 1921 riskerade elever som ansågs utma-

nande avstängning från den egna skolan och placering i så kallade hjälpskolor 

vilka hade upprättats sedan början av 1900-talet. Undervisningsgrupperna i 

dessa hjälpskolor kom att bestå av en brokig skara elever med en varierande 

grad av utmaningar. Verksamheten var inte systematiskt uppstrukturerad på 

grund av avsaknad av enhetliga direktiv och förfaranden. Dessa hjälpskolor ses 

vara den första formen av specialundervisning innan stiftandet av lagen om läro-

plikt. (Kivirauma, 2009.) En förändring i klassificering över vad som sågs vara en 

norm eller bryta mot en norm kom att ske under 1920-talet. I och med denna 

omklassificering grundades de så kallade moderna institutioner (Tøssebro, 

2014). Vid eventuell placering på dessa moderna institutioner beaktades elevens 

utmaningar och egna skolor för blinda och döva grundades. Verksamheten på 

dessa skolor löd under socialministeriet. (Harjula, 1996.) I flera länder var segre-

gering ännu under 1960-talet en dominerande form av undervisning för elever 

med särskilda stödbehov (Hautamäki m.fl., 1993).  

 



 

10 
 

Fastän forskare redan under 1950-talet kom att ifrågasätta effektiviteten av spe-

cialskolor samt specialklasser (Moberg & Savolainen, 2015) kom det att ta årt-

ionden innan denna skolform ansågs vara segregerande. I de nordiska länderna 

påbörjades arbetet för att förstärka varje barns rätt till undervisning i samma skola 

som övriga jämnåriga oberoende av eventuella funktionsnedsättningar under 

1960-talet. Institutioner, specialskolor samt sjukhusskolor i anstaltform började 

därmed så småningom läggas ner. (Tøssebro, 2014.) 

 

3.2 Specialundervisning 

 

Upprättandet av specialskolor samt specialklasser har inte grund i pedagogisk 

forskning.  Läroinrättningarnas samt samhällets egna förfaranden bidrog till att 

de trots allt kom att bli en naturlig del av vårt skolväsen (Saloviita, 2009). 

Paradigmskiftet inom specialundervisning är förespråkandet av inklusion för 

elever med särskilda stödbehov. En skola för alla (eng. Inclusive education) 

innebär delaktighet i skolsamfundet oberoende av eventuella utmaningar. (Buli – 

Holmberg & Jeyaprathaban, 2016.)  

 

Insikten om att alla elever inte uppnår de mål och krav som ställs i skolan har lett 

till uppdelning av skolsystemet i ett så kallat dubbelsystem vilket innefattar spe-

cialundervisning och allmänundervisning. Bakom denna fördelning ligger tanken 

om att elever i behov av särskilt stöd inte klarar sig i grupper inom allmän under-

visning utan är i behov av särskilda undervisningsarrangemang.  En av följderna 

till ovanstående fördelning är klassificering av elever som specialelever. (Sep-

pälä-Pänkäläinen, 2009.) 

 

Specialundervisningsarrangemang utgör en kontinuitet och dimensioner där 

ytterligheterna är undervisning på anstalt samt specialundervisning på deltid i 

allmän undervisningsgrupp (Moberg & Savolainen, 2015). Specialundervisning i 

samband med allmän undervisning har kritiserats med hänvisning till att 

intensiteten av specialundervisningen minskar.  
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3.3 Segregering 

 

Segregering (eng. segregation) syftar på exkludering. För att sammanföra delar 

innebär det att en delkomponent ursprungligen varit utanför en helhet, med andra 

ord har det först skett en segregering (Huttunen & Ikonen, 1999). Qvortrup & 

Qvortrup (2017) påpekar i artikeln ”Inclusion: Dimensions of inclusion in 

education” att inklusion alltid föregås av exklusion, dvs. segregation (Qvortrup & 

Qvortrup, 2017). Individer som inte sågs passa inom samhällets rådande normer 

placerades under 1800-talet och 1900-talet på särskilda anstalter där de tog del 

av undervisning. Med andra ord segregerades de från de allmänna 

undervisningsgrupperna och fråntogs därmed möjligheten att växa samt 

utvecklas tillsammans med övriga jämnåriga individer (Harjula, 1996; Hautamäki 

m.fl. 1993).  

 

Diskussioner kring segregering och integrering har förts i Finland alltsedan 1970-

talet (Huttunen & Ikonen, 1999). Trots dessa diskussioner förekommer 

exkludering fortsättningsvis. Exempel på argument som används för att stöda 

segregering samt exkludering är att specialelever har en negativ inverkan på de 

övriga elevernas inlärning samt att elever med särskilda stödbehov belastar 

undervisande lärare. (Takala, 2010.) 

 

Med hänvisning till den ofta citerade Dunn (1968) framhäver Huttunen och Ikonen 

(1999) att även elever med funktionsnedsättning kan undervisas effektivt i all-

männa undervisningsgrupper. Dunn (1968) väckte liv i debatterna kring segrege-

ring i och med artikeln ”Special education for mildy retarded – Is much of it justi-

fiable?”. Dunn (1968) lyfter fram avsaknaden av belägg för att undervisning i spe-

cialskolor skulle bidra till bättre inlärningsresultat för elever med behov av särskilt 

stöd. (Huttunen & Ikonen, 1999.) Förutom avsaknad av bättre inlärningsresultat 

för elever med särskilda stödbehov har segregerande specialundervisning kriti-

serats för att ge de segregerade eleverna en negativ stämpel vilket bidrar till mar-

ginalisering på samhällelig nivå (Moberg, 2001). 

 



 

12 
 

3.4 Normaliseringsprincipen 

 

Bakom ideologin för integration och inklusion ligger en stark förståelse för såväl 

olikhet som jämlikhet. Under 1960-talet låg fokus på normalisering av det 

avvikande. En så kallad ”normaliseringsprincip” uppstod i de nordiska länderna 

med syftet att möjliggöra ett liv inom ramarna för samhällets normer för individer 

med olika grader av funktionsnedsättningar. Som grund för 

normaliseringsprincipen låg de mänskliga rättigheterna samt principerna för 

jämställdhet. (Murto, 2001.)  

 

Olikhet kom att transformeras till avvikande (Emanuelsson, 2001) och specialun-

dervisning sågs svara på de utmaningar elever med fysiska eller psykiska stör-

ningar medförde (Buli – Holmberg & Jeyaprathaban, 2016). Individer i svagare 

position kom att vara tvungna att anpassa sig efter de villkor som ställdes av 

personer i starkare position. Därmed kan specialundervisning ses som en följd 

av kategorisering av elever eller som en biprodukt till allmän undervisning. (Ema-

nuelsson, 2001.)  

 

I enlighet med normaliseringsprincipen skulle undervisning och skolmiljöer för 

elever med funktionsnedsättning komma att vara så identiska med den allmänna 

undervisningen som möjligt. Undervisning given på anstalt representerade inte 

den respekt för människovärdet samt jämlikhet vilka normaliseringsprincipen 

förespråkade. Emellertid uppfyller varken normalisering av en grupp eller 

gemensamma undervisningsutrymmen kraven för integration som i sig ses vara 

nästa steg mot inklusion. (Moberg & Savolainen, 2015; Huttunen & Ikonen, 1999.)  

 

3.5 Integration 

 

Integration innefattade ursprungligen tanken om föreskrivna villkor kring graden 

av funktionsnedsättning och hur undervisning skulle ges i minst begränsande för-

hållanden (Least Restrictive Environment, LRE) för elever med behov av särskilt 

stöd (Sadioğlu, Batu, Bilgin & Oksal, 2013).  Som bakomliggande faktorer till fö-

respråkande av integration låg förutom resultat baserat på specialpedagogisk 
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forskning även förändring i synen på inlärning, elever och olikhet samt uppfatt-

ningar om den enskilda individens rätt till likabehandling (Moberg, 2001). Integ-

ration indelas i två filosofiska inriktningar, non – segregation och desegregation 

med grund i demokratiska ideologier (Moberg & Savolainen, 2015). I detta fall 

ses demokrati innebära jämlikhet, likvärdighet samt delaktighet (Emanuelsson, 

2001). 

 

Nonsegregation. Utgångspunkten för nonsegregation är en skola för alla. Avver-

kandet av specialskolor samt uppbyggandet av icke exkluderande skolsamfund 

kännetecknar denna ståndpunkt (Moberg & Savolainen, 2015).  

 

Desegregation. Begreppet desegration (bort från segregation) syftar direkt på ter-

men integration och förespråkar reducering av antalet specialskolor med hänvis-

ning till deras ineffektivitet samt förnedrandet av människovärdet (Takala, 2010; 

Moberg & Savolainen, 2015).  

 

Integration kan beskrivas som en utvecklingsprocess med eftersträvan att uppnå 

ett tillstånd som är motsatsen till segregering (Emanuelsson, 2001). Förslagsvis 

kan integration även beskrivas som två företeelser sammankopplade till ett ge-

mensamt fenomen. Ifall integrationen är adekvat utgår man ifrån att den nya hel-

heten är mer fördelaktig än alternativet att ha de sammankopplade delarna åt-

skilda (Moberg & Savolainen, 2015). Förutom att definiera integration som en 

utvecklingsprocess eller två sammankopplade företeelser till ett gemensamt fe-

nomen kan integration även beskrivas som en undervisningsform där eleven inte 

exkluderas från gemenskapen men inte heller får motta en kontinuerlig plats i den 

allmänna undervisningsgruppen (Takala, 2010).  

 

Fysisk placering av elever med särskilda stödbehov i allmänna undervisnings-

grupper innebär trots allt inte integration utan ligger endast som grund för att en 

integration ska komma att ske. En balanserad integration har skett då elevens 

behov av stöd beaktats och stödet samt andra eventuella hjälpmedel tillförts ele-

ven i gruppen för allmän undervisning. (Moberg & Savolainen, 2015.) I de nor-

diska länderna har integrationsideologin från första början setts innebära en sam-

mankoppling av specialpedagogik och allmän pedagogik (Takala, 2010). 
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3.5.1 Omfattning av integration 

 

För att beskriva komplexiteten kring pedagogisk integration indelas begreppet i 

mindre delområden, dimensioner.  

 

Fysisk integration. Fysisk integration innebär undervisning av alla elever i ett och 

samma utrymme. På klassnivå betecknas fysisk integration som upprättade spe-

cialklasser i skolans utrymmen. Individuell fysisk integration syftar däremot på en 

enskild elev som tar del av undervisning i en allmän undervisningsgrupp. Fysisk 

integration bidrar till funktionell integration och omfattar ett samarbete och med-

verkan med målet att främja elevens inlärning. (Hautamäki m.fl., 1993.)  

 

Social integration. Funktionell integration är en strategi för integration i vilken de-

lar sammankopplas i syftet att få en ny helhet att fungera. Förutom målet att 

främja elevens inlärning har funktionell integration även som mål att stöda ele-

vens individuella utveckling, bidra till acceptans samt medföra en möjlighet till 

social samverkan. Detta benämns som social- eller psykologisk integration. 

Denna form av integration ses vara den högsta milstolpen för integration i skol-

samfund. Färdigheter relaterade till inlärning, utveckling samt social samverkan 

är grunden för individens möjlighet att växa till en funktionsduglig individ i sam-

hället, och då kan man tala om samhällelig integration. (Hautamäki m.fl., 1993; 

Qvortrup & Qvortrup, 2017.) 

 

Integration efterföljs av inklusion. Inklusion kan endast uppnås ifall integration 

förverkligats på alla nivåer samt att hela skolsamfundet är beredd att ta emot 

elever med specialbehov som en del av den allmänna undervisningen, såväl på 

fysiska som sociala dimensioner. (Takala, 2010).  

 

3.6 Skillnader mellan integration och inklusion 

 

Moberg och Savolainen (2015) beskriver integration samt inklusion som skolpo-

litiska begrepp som inte definierats av någon auktoritär instans. Detta medför va-

riation i praktiskt agerande samt exempelvis förväxling av social integration och 

inklusion. Moberg och Savolainen (2015) poängterar att det i diskussioner om 
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inklusion och integration framkommit flera olika diskurser vilket lett till osäkert och 

tvetydigt användande av begreppen. Lärare och rektorer kan än idag syfta på 

integration då de talar om inklusion och tvärtom. (Moberg & Savolainen, 2015.) 

 

Utöver ovanstående beskriver Moberg och Savolainen (2015) integration som en 

företeelse vilken i sig syftar på att någon ursprungligen varit utanför en specifik 

kontext och senare kommer att integreras till en del av kontexten. Inklusion där-

emot kan sägas ta med, inkludera, alla enskilda individer redan från början. 

(Murto & Savolainen, 2015.) Den mest eftersträvade formen av integrering är 

social integration. Social integration, såsom även inklusion, varken åtskiljer eller 

kategoriserar elevgrupper utan varje enskild elev samt grupper av elever ses jäm-

lika och likvärdiga. (Murto, 2001.) 

 

 

Figur 1. Dimensioner av specialundervisningsarrangemang ur integration - segregation 
perspektiv. Utarbetad på basen av Moberg, 1982a. 
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Social integration har setts som ett hot mot inklusion i Finland. Social integration 

tas lätt för inklusion vilket leder till att det enkelt uppfattas som att inklusion upp-

nås genom att utveckla integration. Faran med detta tankesätt är att begreppet 

inklusion i sin helhet faller under social integration. Seppälä – Pänkäläinen (2009) 

lyfter fram en skola som eftersträvade inklusion genom att utveckla integration. 

Detta ledde inte till inklusion utan till ett segregerande förfarande där lärarna 

handplockade elever till och från grupper. Utifrån detta exempel kunde man dra 

slutsatsen att inklusion inte uppnås genom integrering utan det bör byggas upp 

någonting nytt såväl i strukturer som attityder.  (Seppälä – Pänkäläinen, 2009.) 

 
 

4 Inklusion 
 
  

Filosofin bakom inklusion formas av en ideologi där olikhet inte existerar. Inklus-

ion kan därmed ses som ett ideologiskt val som ofta associeras till värderingar 

såsom jämställdhet, delaktighet, acceptans av mångfald samt lika rättigheter för 

alla. Denna filosofi bottnar i en tanke och ett ideal där all form av diskriminering 

motsätts. (Väyrynen, 2001.)  

  

För att säkerställa varje barns rätt till undervisning i den egna närskolan obero-

ende av eventuella fysiska, intellektuella, sociala, språkliga eller andra funktions-

nedsättande utmaningar har världsomfattande organisationer såsom Förenta 

nationerna, UNESCO och Unicef fastslagit principer kring inklusion. Dessa prin-

ciper stöds av deklarationer för jämlikhet- och likabehandling och ställer krav på 

länder, inklusive Finland, att arbeta för en inklusiv skola. (LPG, 2014; UNESCO 

& Ministery of Education and Science, 1994; UNESCO, 2017.)  Inkluderande sko-

lor strävar efter att erbjuda kvalitativ utbildning för alla elever, bidra till att forma 

ett enhetligt samhälle, svara på den enskilda individens behov samt motarbeta 

diskriminerande attityder (UNESCO, 1994). 

 

I och med Salamanca deklarationen (1994) kom ”En skola för alla” (eng. Inclusive 

education) att bli en angelägenhet (UNESCO & Ministery of Education and Sci-

ence 1994). Begreppet inklusion kom att ersätta benämningen integration vilket 

dessförinnan använts av Förenta nationerna i anknytning till arbete att förstärka 
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jämlikhet samt likabehandling för individer med funktionsnedsättning eller funkt-

ionsförhinder. Intentionen med ibruktagandet av ett nytt ord eller begrepp var 

framför allt uppmärksammandet av tankesättet som kom att genomsyra Förenta 

nationernas och UNESCO:s grundläggande politik kring handikapp. (UNESCO & 

Ministery of Education and Science, 1994.) 

 

4.1 Definition av begreppet inklusion 

 

Begreppet eller fenomenet inklusion är mångfacetterat och innebörden av ordet 

har tappat sin ursprungliga mening. Även i UNESCO:s egna skrifter har begrep-

pet inklusion vidgats (Murto, 2001; Saloviita, 2006). I och med att begreppet in-

klusion kom att beskriva UNESCO:s politik kom innebörden av ordet att syfta på 

samma som integration dvs. delaktighet med begränsningar. Termen inklusion 

har även använts för att beskriva en process där inte följderna av processen upp-

märksammats. 

 
 
” The reality is not simply that inclusion means different things to different people, 
but rather that inclusion may end up meaning everything and nothing at the same 
time” (Armstrong m. fl., 2013, s. 29). 

 

 

I ett bredare perspektiv kan inklusion sägas innebära avskaffandet av hinder som 

står i vägen för elevens inlärning samt delaktighet i samhället (Moberg, 2001; 

Engelbrecht & Savolainen, 2017). I Finland har undervisningsministeriet använt 

begreppet inklusion på ett väldigt brett plan och även som synonym för special-

pedagogik (Opetusministeriö, 2007) och exempelvis i Grekland heter specialklas-

ser inklusiva klasser. (Murto, 2001; Saloviita, 2006.) 

  

Inklusion kan även sägas innebära ”tillhörighet” och ”delaktighet”. Delaktighet kan 

ses som en mångdimensionell och dynamisk process vilken exempelvis kan in-

nebära att individen tar del av en aktivitet vilken i sig medför mervärde för indivi-

den på något plan. I skolsammanhang kan detta ses innebära att en elev med 

särskilda stödbehov undviker segregering i en inklusiv skola och därmed har go-

dare förutsättningar att utvecklas socialt genom iakttagelse och modellinlärning, 

vilket i sig stöder eleven i framtiden. (Väyrynen, 2001; Murto, 2001; Seppälä – 

Pänkäläinen, 2009.) 
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Sammanfattningsvis kan inklusion med hänvisning till undervisning och skolgång 

sägas innebära varje enskild elevs rätt till undervisning i den egna närskolan obe-

roende av elevens särdrag eller behov av extra stöd vid placering i allmän under-

visningsgrupp. Då elever med behov av särskilt stöd tidigare placerades där stö-

det fanns innebär inklusion däremot att stödet ska följa eleven. Givet stöd 

möjliggör delaktighet. (Ballard, 1999; Saloviita, 2009; Väyrynen, 2001.)  

 

 

“Inclusion means providing all students within the mainstream appropriate edu-
cational programs that are challenging yet geared to their capabilities and needs 
as well as any support and assistance they and/or their teacher may need to 
successful in the mainstream. But an inclusive school also goes beyond this. An 
inclusive school is a place where everyone belongs, is accepted, supports and is 
supported by their peers and other members of the school community in the 
course of having their educational needs met”. (Allen & Cowdery, 2005, s. 4) 

 

 

4.1.1 En skola för alla 

 

Barn med inlärningssvårigheter, funktionsförhinder eller andra funktionsnedsätt-

ningar hör till de mest marginaliserade och exkluderade grupperna i världen och 

de blir rutinmässigt fråntagna sin rätt till kvalitativ utbildning (WHO & World Bank, 

2011). Handlingssätt och förfaranden varierar avsevärt länder emellan och denna 

grupp av elever undervisas i såväl specialskolor, specialklasser integrerade i all-

männa skolor samt i inklusiva skolor vilka arbetar för att avlägsna eventuella hin-

der för elevers inlärning och därmed möjliggör delaktighet för varje enskild elev. 

Etablering av inklusiva skolor ses allmänt önskvärt samt angeläget i och med det 

pedagogiska, sociala och ekonomiska mervärde. (UNESCO, 2001.) 

 

Engelbrecht och Savolainen (2017) påpekar att inklusion innebär förutom att ta 

del av undervisning i allmänna undervisningsgrupper i den egna närskolan även 

acceptans, delaktighet och möjlighet till kvalitativ utbildning (Engelbrecht & Sa-

volainen, 2017). Murto (2001) och Saloviita (2006) uttrycker att inklusion innebär 

en gemensam skola för alla, en skola där varje enskild elev får ta del av under-

visning i allmänna undervisningsgrupper, i vanliga lärmiljöer. (Murto, 2001; Salo-
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viita, 2006.) Såväl Moberg och Savolainen (2009) som Murto (2001) ser begrep-

pet gemenskap som en dimension av inklusion. Denna gemenskap innefattar alla 

elevers delaktighet i all verksamhet i skolan. Förutom undervisning innefattar 

detta exempelvis klassutfärder, idrottsevenemang samt annan aktivitet som sker 

utanför skolans område (Murto 2001; Moberg & Savolainen 2015). 

 

4.2 Inklusion som modell  

 

Jämlikhet och delaktighet som vägvisare. För att säkerställa varje enskild elevs 

tillgång till kvalitativ undervisning förutsätts förutom erkännandet av vikten av 

mångfald även respekt för människovärde (UNESCO, 2015a). Olikhet torde ses 

gynna utveckling hos barn och unga. För att inklusion överlag ska vara möjlig 

påpekar Ainscow (2005) med hänvisning till tidigare forskningsresultat att när-

varo, delaktighet samt uppnådd jämlikhet för alla elever är väsentligt. (Ainscow, 

2005.)  

 
 

” Inclusion is much bigger than special education, much bigger than individual 
classrooms; it´s even much bigger than the school. Inclusion really calls for a 
fundamental restructuring of the school districts and the schools. It means 
changes in the curriculum, changes of pedagogy, in staff allocation, teacher ed-
ucation, and so on. Inclusion will succeed to the extent that it links itself with other 
ongoing restructuring efforts: with the detracking movement, authentic assess-
ment, site-based management, and so on. Restructuring means looking at not 
just what kind of classrooms we want, but what kind of a world we want, and how 
we prepare children to be members of that broader community.” (Sapon – Shevin, 
1995.) 

 
 

 

Läroplan. En läroplan som stöder inklusion understryker inlärning genom delak-

tighet (Udvari – Solnar, 1996) och har därmed en central roll i etablerandet av 

inklusion. Undervisning som bygger på handledning samt elevers delaktighet ge-

nom diskussion och reflektion möjliggör undervisning av mer heterogena grupper 

än lärarledd undervisning. I och med handledande undervisning förutsätts elever 

inte vara på samma nivå eller i samma skede i sina lärprocesser, inte heller ta 

emot instruktioner kollektivt. Detta möjliggör individuell arbetstakt inom gemen-

samma ramar för innehåll och lektionsmål. Såväl inklusiva lärmiljöer som inklu-

siva grupper bidrar till social interaktion och modellinlärning. (UNESCO, 2017.) 



 

20 
 

Kontroll av inlärningsresultat. Att avgöra vilka faktorer som ligger belägg för 

undervisningsarrangemang fordrar noggrannhet. Det är kutym att samla in stat-

istiskt data över resultat av inlärning i form av standardiserade test. Dessa test 

ger en väldigt snäv bild av inlärning. Detta eftersom funktionella färdigheter mer 

sällan beaktas. Stramt uttänkta kriterier för precisering av framgång samt de stan-

dardiserade testerna kan komma att förhindra arbetet för inklusiva undervisnings-

grupper. (World Bank Group, 2011.) 

 

Ledarskap. Fulcher (1989) påpekar att arbetet för inklusion och jämlikhet inte en-

bart innebär direkta förändringar i organisationer utan det är även frågan om en 

förflyttning mot en mer filosofisk utvecklingslinje (Fulcher, 1989.) Att förändra re-

dan existerande normer inom utbildningsväsen är en utmaning i synnerhet i kon-

text där personal eventuellt erfar påtryckning eller överbelastning samt upplever 

ensamhet vid bemötande av utmaningar. Ledare av inklusiva verksamheter är 

tvungna att analysera det egna ledarskapet, identifiera hämmande och stödande 

faktorer samt planera ändamålsenliga utvecklingsprocesser. (UNESCO, 2015.) 

 

Delade gemensamma erfarenheter. Att utveckla inklusiva pedagogiska lösningar 

handlar inte enbart om att lansera nya förfaringssätt utan även om att ge utrymme 

och tid för att kollektivt granska och öppna upp de sociala processerna (Ainscow, 

Booth & Dyson, 2006). Det är genom delade erfarenheter kolleger har möjlighet 

att ge uttryck för vad de känner. Delad kunskap samt gemensamma erfarenheter 

har ett mervärde för individuella antaganden. Delad kunskap kan även inverka 

hämmande på fördomar mot specifika grupper av elever. (UNESCO, 2015.) 

 

Utmanande av icke-inklusiv och diskriminerande verksamhet. Inklusiva arbets-

metoder behöver etableras i verksamheten med fokus på såväl undervisning som 

inlärning.  Öppna diskussioner kring hur och varför förändringar i verksamheten 

är nödvändiga kan bidra till förståelse samt acceptans bland personalen, elever 

samt vårdnadshavare. Därtill utmanar diskussioner de redan tillämpade meto-

derna (UNESCO, 2015.) 
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Elevperspektiv. Qvortrup & Qvortrup (2017) indelar inklusion i tre delar, nivåer, 

som bör reflekteras över då inklusion ses ur elevperspektiv. Dessa nivåer är: nu-

merisk nivå innefattande fysisk inklusion, social nivå innefattande elevens sociala 

aktivitet i skolsamfundet samt psykologisk nivå innefattande den inkluderades 

uppfattning om delaktighet. (Qvortrup & Qvortrup, 2017.) 

 

Lärarperspektiv. Det råder flera professionella dilemman med inverkan på imple-

mentering av arbetet för en inklusiv skolverksamhet. Frangieh och Weisser 

(2013) antyder att fastän undervisande lärare är medvetna om potentiella fördelar 

med inkluderande skolverksamhet kvarstår diskrepanser mellan vad lärare anser 

skäligt att begära av dem relaterar till undervisning av elever med särskilda stöd-

behov samt vad de ser som moraliskt värdigt. Perrin m.fl. (2020) framlyfter att 

tidigare forskningsresultat har påvisat motvilja att undervisa inklusiva grupper 

även om läraren stöder och har förståelse för filosofin bakom inklusion (Perrin 

m.fl., 2020)  

 

 

5 Statistik 
 

Statistiken påvisar att antalet elever med behov av intensifierat stöd samt elever 

med beslut om särskilt stöd ökar. Däremot minskar antalet elever som tar del av 

undervisning i specialklass eller specialskola. Detta indikerar på att de flesta un-

dervisande klass- och ämneslärare högst sannolikt kommer att undervisa elever 

med beslut om särskilt stöd under sin karriär. 

 

5.1 Intensifierat och särskilt stöd 

 

Under läsåret 2017–2018 hade 20,1 % av eleverna i grundskolan behov av in-

tensifierat eller särskilt stöd. Siffran motsvarade en femtedel av alla elever i års-

kurserna 1 – 9. Under samma tidsperiod fick 21,8 % av eleverna i årskurserna 7 

– 9 intensifierat eller särskilt stöd.  Sammanlagt 48 197 (8,5 %) av eleverna i 

grundskolan hade 2017 – 2018 beslut om särskilt stöd, motsvarande siffra för 

läsåret 2019 – 2020 låg över 51 000. Andelen elever med behov av intensifierat 

stöd inom den grundläggande utbildningen påvisade hösten 2019 en ökning på 
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0,9 procentenheter och andelen elever med beslut om särskilt stöd påvisade en 

ökning på 0,4 procentenheter i jämförelse med läsåret 2017 – 2018 (figur 2). 

(Tilastokeskus, 2020.) 

 
 

5.2 Specialundervisning på deltid 

 
 

Elever med behov av intensifierat stöd eller beslut om särskilt stöd har vid behov 

rätt till specialundervisning på deltid. Under läsåret 2018 – 2019 fick 22 % av 

eleverna i grundskolan specialundervisning på deltid vilket var en ökning med 0,2 

procentenheter i jämförelse med läsåret innan. Hösten 2019 fick 73 % av ele-

verna med plan för lärande inom intensifierat stöd specialundervisning på deltid, 

54 % stödundervisning och 38 % tilldelades assistentresurs. För elever med be-

slut om särskilt stöd låg motsvarande siffror på 41 %, 36 % och 59%. 

(Tilastokeskus, 2020.) 

 
Figur 2. Antal elever med intensifierat samt särskilt stöd 2011 - 2020. 
 
 
 

5.3 Individualiserade läroämnen 

 

Av vägande skäl kan ett eller flera läroämnen individualiseras för elever med be-

slut om särskilt stöd. Detta innebär att eleven studerar enligt individuella mål och 
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följer därmed inte målsättningarna som nämns i den allmänna läroplanen. År 

2019 följde 57 % av elever med beslut om särskilt stöd i grundskolan målen som 

fastslagits i den allmänna läroplanen i samtliga ämnen.  Detta innebär att 43 % 

av elever med beslut om särskilt stöd hade individualiserade mål i ett eller flera 

ämnen som studeras i grundskolan. År 2011 var andelen elever med beslut om 

särskilt stöd och individualiserade läroämnen 44 %, år 2015 var andelen 49 % 

och 2018 var motsvarande siffra 55 %. Av den totala andelen elever med indivi-

dualiserade läroplaner hösten 2019 i hade 11 % beslut om individualiserad läro-

plan i ett ämne, 12 % i två eller tre ämnen samt 16 % av ovannämnda elever 

hade individualiserad läroplan i fler än tre läroämnen. (Tilastokeskus, 2020.) 

 

5.4 Specialklass och specialskola 

 

Andelen elever med beslut om särskilt stöd som tar del av undervisning i speci-

alskola eller i specialklass har minskat.  Läsåret 2018 - 2019 låg denna siffra på 

6,9 % vilket var 6,4 procentenheter färre än år 2011. Under läsåret 2018 – 2019 

tog 34 % av elever med beslut om särskilt stöd del av undervisning i smågrupp 

och 23 % undervisades i allmänna undervisningsgrupper. Resterande 43 % un-

dervisades huvudsakligen i specialklass men var delvis integrerade i allmänna 

undervisningsgrupper. Läsåret 2019 – 2020 tog 6,5 % av eleverna i grundskolan 

del av undervisning i specialklass alternativt specialskola på heltid, 32,1 % av 

elever med beslut om särskilt stöd var inkluderade 80 – 100 % i allmänna under-

visningsgrupper (figur 3). (Tilastokeskus, 2020.) 
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Figur 3. Undervisningsgrupp för elever i årskurs 7 - 9 med beslut om särskilt stöd år 2019 
 
 
 

6 Teoretisk bakgrund 
 

Lärares attityder samt eventuella fördomar har en central betydelse för den en-

skilda elevens utveckling. Genom sitt bemötande av elever samt genom de egna 

värderingarna har den undervisande läraren en stark inverkan på sina elevers 

utveckling av egenförmåga och självkänsla. Wade och Moore (1993) lyfter fram 

att en tro på den enskilda elevens förutsättningar och potential har en stark kopp-

ling till elevens självkänsla. Individer som utvecklar en stark självkänsla har fått 

erfara uppskattning genom positiva interaktioner. Däremot bidrar negativa bemö-

tanden till aggression, känsla av skuld samt lågt självförtroende. Elever med sär-

skilda stödbehov utvecklar inte behövda färdigheter till att växa som människa 

utan att få erfara känslan av att lyckanden och uppskattning. (Wade & Moore, 

1993.)  

 

6.1 Attityd 

 

Förenklat kan attityd beskrivas som underliggande värderingar samt personlig-

heter vilka kommer till uttryck i samverkan med inlärda reaktioner och handlingar. 

Allmänt sett ses attityder representeras av en summering och evaluering av psy-
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kologiska objekt vilka definieras i dimensioner såsom bra – dålig, skadlig – för-

delaktig, angenäm – obehaglig samt behaglig – aversion (Ajzen, 2001). Perrin, 

Jury & Desombre (2020) beskriver termen attityd som en psykologisk tendens 

vilken kommer till uttryck genom utvärdering av ett visst fenomen, vanligen med 

någon grad av favorisering alternativt försummande (Perrin, Jury & Desombre, 

2020). 

 

Attityder grundar sig vanligen på insikter, uppfattningar och tidigare erfarenheter 

av den stimulerande företeelsen. (Hutzler, Meier, Reuker & Zitomer, 2019.) Inom 

socialpsykologin ses attityd liksom även övriga mänskliga attributioner som ett 

resultat av interaktion som utmynnar i intentioner vilket i slutändan resulterar i ett 

specifikt beteendemönster (Ajzen, 2001).  

 

Attityd kan även ses som en form av kännedom eller kunskap relaterad till min-

nesbilder och erfarenheter.  Således har kontexten en central inverkan på hur 

individen uppfattar olika fenomen. (Ajzen, 2001.) Det är angeläget att vara med-

veten om att attityder har en inverkan på individens processering av information 

samt omdömesförmåga och därmed påverkar bemötandet av olikheter samt ut-

maningar (Logan & Wimer, 2013). Med hänvisning till Antonak och Livneh (1988) 

indelar Hutzler m.fl. (2019) attityd i tre områden (figur 4) bestående av delkom-

ponenterna kognition, emotioner samt själva agerandet (Hutzler m.fl., 2019).  

 

Explicita attityder med grund i noggranna överväganden tenderar att leda till mer 

kontrollerade handlingssätt emedan implicita attityder till en följd av tidigare min-

nesbilder oftare leder till mer spontana och icke verbala manér. Hos de flesta 

individer har nämnda varianter av attityd tillsammans med andra faktorer ett in-

flytande på såväl intentioner som på förfaranden. (Glock & Kovacs, 2013.)  

 

Med tanke på att attityder ses bidra till såväl individens intentioner som förfaran-

den samt förutsäga individens beteendeavsikter är det högt sannolikt att lärare 

vilka påvisar positiva attityder gentemot inklusiva förfaranden är mer benägna att 

implementera god praxis med tanke på utveckling av inklusiv verksamhet på skol-

nivå. (Sharma & Sokal, 2016) 
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Figur 4. Delkomponenter med inverkan på attityd. 
 

 

 

I enlighet med Banduras socialkognitiva teori (1997) har individens subjektiva 

förväntningar över den egna förmågan sitt ursprung i självuppfattning. Av denna 

orsak är självuppfattning en central faktor vid planering och förverkligande av 

ageranden samt vid befattande av utmaningar. Forskning påvisar att individer 

med högre känsla för egenförmåga tar emot utmaningar, bemödar sig mer samt 

har större uthållighet att arbeta mot ett givet mål. Det har även framkommit att 

lärare med hög självuppfattning har positivare attityd gentemot pedagogiska re-

former samt implementering av nya riktlinjer. Självuppfattning har inte enbart po-

sitivt inflytande på attityder till att stöda elever utan är bevisligen grunden till atti-

tyder gentemot social integration och därmed villigheten att integrera elever med 

särskilda stödbehov i allmänna undervisningsgrupper. (Urton, Wilbert & Henne-

mann, 2014.) 

 

6.1.1 Faktorer med inverkan på attityd 

 

Utgående från Banduras (1986) socialkognitiva teorier har det konceptualiserats 

att individuella, miljöbetingade samt beteenderelaterade interaktioner individer 

emellan (figur 5) har en inverkan på den enskilda individens förfaringssätt. De 
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individuella, miljöbetingade och beteenderelaterade interaktionerna har en stark 

koppling till lärares attityder gentemot inklusion. (Hutzler m.fl., 2019.)  

 

 

 

Figur 5. Faktorer med inverkan på individens förfaringssätt. 
 

 

6.1.2 Lärares attityd gentemot inklusion 
 

Individens intentioner influeras av sociala normer samt av förväntningar. Lärares 

attityder och övertygelser har ett starkt inflytande på hur väl inklusion kan komma 

att implementeras i ett skolsamfund (Forlin, Keen & Barrett, 2008). Negativa atti-

tyder hos undervisande personal tenderar att verka hämmande på arbetet för 

inklusion och därmed även restriktivt med tanke på arbetet för en skola för alla 

(Gibb, Tunbridge, Chua & Frederickson, 2007). En positiv attityd gentemot inklus-

ion bidrar till en starkare vilja att involvera samt handleda elever med särskilda 

stödbehov i de egna undervisningsgrupperna. Attityder influeras även av den un-

dervisande lärarens egna personliga erfarenheter samt av den kunskap läraren 

har gällande elever med särskilda stödbehov. (Goodman & Burton, 2010.)  

 

Tilltro ses som föregångare till attityd. För en positiv attityd gentemot inklusion 

behöver den undervisande läraren tro på att elever med behov av särskilt stöd 

kan och har en möjlighet att lära sig i allmänna undervisningsgrupper. Ytterligare 

behöver lärarna tro på att de själva är kompetenta att instruera och handleda 
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dessa elever (Silverman, 2007; Monsen, Ewing & Kwoka, 2014). I avsaknad av 

motivation eller möjlighet till grundligt reflekterande och planerande kring nya 

idéer eller form av verksamhet kommer förankrade attityder samt direkta uppfatt-

ningar att influera negativt på lärares handlingssätt (Fazio, 2007). 

 

Faktorer såsom lärares yrkeskunnighet, pedagogiska strategier samt den aktu-

ella läroplanen ses inverka antingen främjande eller hämmande på inklusion och 

jämlikhet inom utbildning (UNESCO, 2017). Den enskilda lärarens personliga ide-

ologier och värderingar spelar en central roll på såväl bemötandet som undervi-

sandet av elever. Värderingar är abstrakta ideal och uttryck för mänskliga motiv 

vilka vägleder människor under deras liv och delvis återspeglar den moraliska 

skyldighet individen känner för att agera på ett visst sätt (Perrin m.fl., 2020). Vär-

deringar summeras till fyra kategorier (tabell 1) bestående av ”Självöverskri-

dande” värderingar vilka betonar övervägandet av egna intressen över andras; 

”öppenhet för förändring” med vikt på självständigt tänkande, handling och viljan 

att förändra; ”självförstärkande värderingar” vilka betonar strävan efter egna in-

tressen relaterat såväl prestation som makt samt ”bevarande - värden” med hän-

visning till ordning, självbegränsning och social prestige (Schwartz m.fl., 2012). 

 

Lärarens moral samt den etiska förståelsen för olikhet kan sägas vara delkompo-

nenter som var för sig har en inverkan på lärarens attityd samt eventuella fördo-

mar mot inklusion. (Forlin, 2010.) Utöver ovanstående ses skolans kultur, normer 

samt kollegers åsikter som faktorer vilka kan komma att influera på den enskilda 

lärarens attityd gentemot inklusion (Urton, Wilbert, & Hennemann, 2014). Larri-

vee och Cook (1979) har indelat variabler som var för sig anses inverka på lärares 

attityder samt eventuella fördomar gentemot i inklusion i sju kategorier; ålder på 

elever läraren undervisar, storlek på undervisningsgrupper, skolans totala antal 

elever, skolformat, positiva erfarenheter av inklusion från tidigare, administrativt 

stöd samt övriga stödtjänster såsom skolgångsbiträden och speciallärare. (Larri-

vee & Cook, 1979.) 
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Tabell 1 Kategorier av värderingar (Schwartz m.fl., 2012) 
  

Självöverskridande Välvilja: bevarande och förbättring av välfärden för människor 
man ofta har personlig kontakt med 
 

 Universalism: förståelse, uppskattning, tolerans och skydd för 
välfärden 

av alla människor och för naturen 
 

Bevarande Överensstämmelse: begränsning av handlingar och impulser som 
sannolikt kommer att uppröra eller skada andra samt bryter mot 
sociala förväntningar eller normer 
  Tradition: respekt, engagemang och acceptans av seder och idéer 
som traditionell kultur eller religion ger 
 

 Trygghet: säkerhet, harmoni och stabilitet i såväl samhället,  re-
lationer som i individen själv 
 

Självförstärkande Makt: social status och prestige, kontroll eller dominans över 
människor och resurser 
 

 Prestation: Personlig framgång genom att visa kompetens enligt 
sociala normer 
 

Öppenhet för föränd-

ring 

Hedonism: Njutning och sinnlig tillfredsställelse för sig själv 

 Stimulering: Spänning, nyhet och utmaning i livet 
 

 Självstyrning: Självständig tanke och handling: att välja, skapa, ut-
forska 
  

 

 

6.1.3 Kunskapens inverkan på attityd  
 
 

Utöver positiva värderingar och etisk förståelse för inklusion samt dess ideologi 

erfordrar undervisning av inklusiva grupper såväl teoretiskt som praktiskt kun-

nande av de undervisande lärarna (Forlin, 2010). Tidigare forskning lyfter fram 

att såväl de lärare som ser positivt på inklusion som de lärare som upplever in-

klusion som negativt och arbetsdrygt uttrycker att de inte fått den utbildning upp-

giften förutsätter. I sin forskning framlyfter Monsen, Ewing och Kwoka (2014) att 

den undervisande lärares ålder har en inverkan på hens attityd gentemot inklus-

ion. Lärares oro för att deras kompetens samt integritet ska komma att förbises 

ökar med åren (Forlin, Keen & Barrett, 2008). Yngre lärare har påvisat en mer 

positiv attityd gentemot inklusion än äldre lärare. Däremot har antal verksamma 
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år i yrket inte påvisat en korrelation mellan attityd och inklusion. (Monsen, Ewing 

& Kwoka, 2014.)  

 
6.1.4 Tidigare forskning  

 

Tidigare forskning påvisar att ett antal lärare anser att elevens framgångar samt 

misslyckanden kan förklaras med inre faktorer såsom förmåga och ansträngning 

emedan somliga anser att elevens prestationer är direkt kopplade till yttre faktorer 

såsom lärarnas kompetens och handlingar (Brady & Woolfson, 2008). Dupoux, 

Wolman & Estrada (2005) påvisar i sin forskning att den enskilda lärarens 

attityder gentemot inklusion influeras i positiv bemärkelse av såväl en positiv 

attityd inom kollegiet som av en stödjande atmosfär emellan kolleger (Dupoux, 

Wolman & Estrada, 2005). Därtill påvisar forskning att en positiv attityd gentemot 

inklusion även påverkas av lärarens egenförmåga (eng. Self – efficacy). (Urton, 

Wilbert & Hennemann, 2014.) 

 

Lärares tilltro gentemot inklusion och en skola för alla elever, oberoende av 

eventuella funktionsnedsättningar eller övriga utmaningar med inlärning, 

korrelerar med attityd. Lärare med tilltro tenderar att påvisa mindre missnöje samt 

stress gentemot inklusion och har därmed en positivare attityd gällande inklusion. 

(Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013.) I och med tidigare forskning har det 

konkluderats att en negativ attityd hos undervisande lärare gentemot inklusion 

inte är ovanlig (Monsen, Ewing & Kwoka, 2014). Därtill har det påvisats att lärare 

har signifikanta preferenser relaterade till grad av funktionsförhinder eller 

inlärningssvårigheter då det kommer till att inkludera elever med behov av stöd. 

Attityden gentemot inklusion har påvisats vara mest negativ då eleven har 

beteendestörning eller mångfasetterade utmaningar med inlärning. Att inkludera 

särskilt begåvade elever har däremot påvisats välkomnande i 

undervisningsgrupper. (Cook, Cameron & Tankersley, 2007.) 

 

Såväl individuella som kollaborativa erfarenheter inom kollegiet i anknytning till 

inklusion är en betydande resurs för de eventuella utmaningar inklusion kan med-

föra. Uppnådda gemensamma mål är inte endast ett resultat av delade förmågor 
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och kunskap, utan även något som utvecklats genom växelverkan och kompan-

jonskap. Kollektiva processer samt kollektiv - egenuppfattning bidrar till mer op-

timistisk begreppsbildning beträffande hantering av förestående situationer och 

är därmed sammankopplad med lärarkollegiets beteendemönster. Därtill ses kol-

lektiv känsla för självuppfattning bidra positivt till de enskilda elevernas inlärning. 

(Urton, Wilbert & Hennemann, 2014.) 

 

Larrivees och Cooks (1979) forskning påvisar att såväl känslan av lyckanden 

relaterat till inklusion samt tillgängligt administrativt stöd korrelerade starkt med 

den enskilda lärarens attityder gällande inklusion. (Larrivee & Cook, 1979.) I 

artikeln ”Erityisopetuksen ja yleisopetuksen integraatio opettajien silmin” lyfter 

Moberg (2001) fram faktumet att placering av elever med särskilda stödbehov i 

allmänna undervisningsgrupper varken gynnar elevens inlärning eller utveckling 

ifall den undervisande lärares förväntningar, uppfattningar samt attityd gentemot 

inklusion är negativa (Moberg, 2001). 

 

6.2 Fördomar 

 

Fördomar förknippas med såväl sociala som historiska kontext. Gordon Allport 

(1954) definierar fördomar som antipatier med grund i felaktiga generaliseringar 

(Allport, 1954). I teoretiska sammanhang associeras begreppet vanligen till ne-

gativa attityder gentemot utegrupper. Därtill ses fördomar i likhet med attityder 

bestå av såväl kognitiva och affektiva komponenter som av beteendekomponen-

ter. (Helkama, Myllyniemi, Liebkind, Ruusuvuori, Lönnqvist, Hankonen, Mähö-

nen, Jasinskaija-Lahti & Lipponen, 2000.) Woolfolk & Karlberg (2010) beskriver 

fördom som en rigid och irrationell generalisering. Såsom Allport (1954) framlyfter 

även Woolfolk & Karlberg (2010) att ordet fördom vanligen har en negativ klang, 

men tillägger att fördom även kan ha en positiv innebörd. (Woolfolk & Karlberg, 

2010.) 

 

Den kognitiva forskningsinriktningen kom att utvecklas under 1960 – och 1970 – 

talet som motsats till de tidigare psykoanalytiska teorierna. Fördomsfullhet kom 

att ses som en följd av normala kognitiva processer såsom benägenheten att 
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indela människor i kategorier, där skillnader samt likheter kategorier emellan 

överdrivs. Med hänvisning till denna accentueringseffekt sågs stereotypier vara 

en naturlig följd av kategorisering. (Helkama m.fl., 2000) Eftersom mänskligt tän-

kande även innefattar kognitiva processer, partikularisering, förklarar accentue-

ringseffekten som sådan inte fördomsfullhet. Trots att fördomar tenderar att fram-

stå som negativa är det väsentligt att påpeka att fördomar även kan vara positiva 

(Woolfolk & Karlberg, 2010). Illusoriskt positiva fördomar kan upplevas förned-

rande i och med sin generaliserande karaktär (Helkama m.fl., 2000). 

 

När en fördom aktiveras väcks en intention att agera på ett visst sätt gentemot 

ett specifikt fenomen eller grupp av individer. Denna avsikt leder till det egentliga 

beteendet. Individen är inte alltid medveten om sina fördomar och kan därmed 

förneka dem. Helkama m.fl. (2010) använder benämningen symbolisk eller mo-

dern rasism för detta fenomen. Trots att indirekta eller dolda former av fördoms-

fullhet anses moraliskt oacceptabelt är det svåråtkomligt. Fördomar på ett känslo-

mässigt plan är segslitna. (Helkama m.fl., 2000.)  

 

6.2.1 Fördomsfullhet på individnivå 

 

I tiderna sågs fördomsfullhet som någonting medfött samt som en instinktiv re-

aktion. Fördomsfullhet har även ansetts vara en följd av personlig frustration vil-

ket emellertid inte kunnat påvisats i senare forskning. (Helkama m.fl., 2000.)  

 

Nyare forskning stöder antagandet om att fördomar lärs in under socialisations-

processen. Överföring av fördomar kan ske såväl genom modellinlärning, instru-

mentell inlärning som genom förstärkning. Även samhällets och kulturens infly-

tande samt individens personliga mottaglighet anses bidra till att vissa personer 

är mer mottagliga för fördomar. (Helkama m.fl., 2010.) Egenskaper att uppskatta 

lär sig barn av personer de har runtom sig, av sina familjemedlemmar, sina lärare 

samt av samhället runt dem (Woolfolk & Karlberg, 2010). Uppkomsten och ök-

ningen av fördomar följer såväl samhällets historiska, sociala som ekonomiska 

förändringar. Helkama m.fl. (2010) förtydligar fenomenet genom att lyfta fram att 

man kunnat påvisa en ökning av fördomar gentemot invandrare under lågkon-

junktur. (Helkama m.fl., 2000.) 
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6.2.2 Fördomsfullhet på gruppnivå 

 

Inom socialpsykologin har betydelsen av gruppers förhållanden till andra grupper 

betonats. Grupper har egna målsättningar vilka kan komma att stå i konflikt med 

andra gruppers målsättningar. Helkama m.fl. (2010) hänvisar till Sherif (1966) 

som utvecklade teorin om realistisk konflikt (eng. realistic conflict theory). I enlig-

het med denna teori förekommer konflikter som ett resultat av att grupper tävlar 

om limiterade resurser. I och med att det uppstår en konflikt emellan gruppernas 

intressen uppstår en så kallad konkurrensattityd som i sig bidrar till fördomsfullt 

beteende mot den andra gruppen. Därtill inverkar konkurrensattityd förstärkande 

på gruppens sammanhållning. Ifall grupper strävar efter samma mål tenderar de-

ras medlemmar att vara mer samarbetsvilliga samt ha en positivare attityd gente-

mot utegruppens medlemmar. (Helkama m.fl., 2010.) Worchel, Andreoli och Fol-

ger (1977) har riktat kritik mot Sherifs (1966) teori om konkurrensattityd med hän-

visning till att gruppers strävan efter att nå samma mål även kan resultera i ökad 

fientlighet och därmed ett försämrat samarbete (Worchel, Andreoli & Folger, 

1977). 

 

Giangreco (2020) antyder att fördomar mot individer med olika grad av funktions-

förhinder förekommer i alla samhällen och är djupt rotat särskilt inom våra utbild-

ningsväsen. Implicita fördomar, medlidande eller välgörenhetsmentalitet, låga 

förväntningar och dubbelmoral står som hinder för arbetet mot inklusiva förfaran-

den (Giangreco, 2020). 

 

6.2.3 Följder av fördomar och diskriminering 
 

Allport (1954) har identifierat över 15 olika effekter fördomarna kan ha på ett offer. 

Effekterna varierar från svaga känslor av obehag till stort lidande. Individer med 

känslan av att befinna sig i en mindre viktig position har ofta svårt att skydda sig 

mot övrigas negativa bilder om dem. Dessa individer kan även internalisera ste-

reotypier som handlar om dem och därmed utveckla en negativ självbild vilket 

kan ta sig till uttryck i svag självkänsla. Såväl socialt stöd som känslan av grupp-

tillhörighet ses stärka självkänslan och därmed skydda mot de negativa effekter 

diskriminering har. (Helkama m.fl., 2000.)  
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Individer tillämpar varierande strategier för att omforma eventuella negativa soci-

ala identiteter de blivit givna på basen av medlemskap i en specifik grupp. Enligt 

Helkama m.fl. (2010) lyfter fram Tajfels (1978) teori om att social identitet upp-

rätthålls genom jämförelse mellan grupper. En negativ social identitet hos indivi-

der tillhörande en minoritetsgrupp vanligen negativ eftersom de själva identifierar 

sig på ett negativt sätt utgående från hur de känner att övriga grupper ser på dem. 

I enlighet med den sociala identitetsteorin kan kognitiva förändringar till existe-

rande förhållanden emellan grupper åstadkommas endast ifall att dessa förhål-

landen ses som orättvisa samt möjliga att omforma. Sociala identitetsteorin un-

derstryker att människors beteende är olika som individer och i grupp. (Helkama 

m.fl., 2010.) 

 

6.2.4 Kunskapens inverkan på fördomar 
 
 

Fördomar bygger på okunskap. Därav finns möjlighet att genom utbildning bidra 

till att minska fördomsfullhet. (Helkama, 2010.) Värderingar såsom humanism 

samt mänskliga rättigheter ligger som grund för en pedagogik som strävar efter 

att motarbeta diskriminering och övriga förmedlade budskap. Arbetet mot att 

minska diskriminering får vanligen starkast stöd av individer som redan anammat 

motsvarande värderingar. Detta eftersom fördomsfullhet i sig är emotionellt samt 

irrationellt förankrat. (Helkama m.fl., 2010.) Allport (1954) har betonat att trots att 

fördomar övervinns på en intellektuell nivå kommer de fortsättningsvis att leva 

kvar på en emotionell nivå (Allport, 1954).  

 

Leon Festinger (1954) utvecklade den så kallade sociala jämförelseteorin vilken 

förkunnar att alla människor har ett basbehov av att evaluera sina uppfattningar, 

åsikter samt egenvärde. Ifall individen saknar kunskap om ett visst fenomen ten-

derar individen att jämföra sig med övriga individer anamma deras attityder samt 

eventuella fördomar. (Festinger, 1954.) I enlighet med den sociala jämförelsete-

orin kan eventuella negativa attityder gentemot inklusion spridas i ett lärarkolle-

gium på grund av avsaknad kunskap om inklusion samt undervisning av inklusiva 

elever. 

 



 

35 
 

6.3 Kategorisering 

 

Även om social kategorisering i sig kan ge upphov till diskriminerande beteende 

och fördomar kan kategoriseringsprocessen även utnyttjas till att minska konflik-

ter mellan grupper. Forskare har utvecklat tre olika modeller vilka baserar sig på 

den sociala identitetsteorin men som förespråkar mycket olika lösningar, baser-

ande på omkategorisering av gruppmedlemskap, på hur fördomar och konflikter 

mellan grupper kunde minskas.  

 

Dekategorisering (decategorization). Syftet med dekategorisering är att upphäva 

gränser mellan grupptillhörigheter, glömma gruppmedlemskap samt att betrakta 

alla enbart som enskilda individer (Brewer & Miller, 1984). Genom forskning har 

man påvisat att fördomar minskar när man ser medlemmar i andra grupper som 

individer i första hand och inte som medlemmar av en viss grupp.  

 

Ingruppsidentitet (common ingroup model). Gaertner och hanns kolleger (1989) 

föreslog i sin modell att om man kunde förmå medlemmarna i två grupper att 

inordna sig som medlemmar i en stor gemensam grupp, omkategorisering, så 

skulle också utgruppens medlemmar bli en del av denna större ingrupp och man 

skulle förhålla sig positivare till dem.  

 

Ömsesidig prägel (mutual distinctiveness). Såväl omkategorisering som dekate-

gorisering är i praktiken problematiska lösningar med tanke på relationer grupper 

emellan. Brown, Vivian & Hewstone (1999) har framfört ett lösningsförslag som 

bygger på ömsesidig särprägel (Brown, Vivian & Hewstone, 1999). Enligt denna 

teori kan fördomar minska endast om man håller kvar indelningen i innegrupp 

och utegrupp medan respektive grupp samtidigt kan behålla sin positiva särprä-

gel på olika jämförelsedimensioner. Genom forskning har det påvisats att ifall det 

i samarbetssituationer lyfts fram gruppmedlemskap och båda grupperna tillåts 

arbeta med olika uppgifter så leder det till mer positiva attityder mellan grupperna. 

 

Specialundervisning ses som svar på undervisningsorganisationers oförmåga att 

anpassa sin verksamhet till att svara på de krav elever med särskilda stödbehov 
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ställer. Detta leder till kategorisering och diagnostisering samt eventuellt exklu-

dering av elever som inte svarar på de normer undervisningsorganisationer ställt. 

Saloviita (2001) lyfter fram att dessa elever vanligen redan har en lägre social 

status vilken förstärks i och med segregering. Kategorisering av elever till ”avvi-

kande” förstärker omgivningens negativa attityder gentemot den ”avvikande” in-

dividen. Därtill påpekar Saloviita (2001) att trots att kategorisering samt diagnos-

tisering uppenbarligen har en negativ inverkan på individens sociala status är det 

en byråkratisk nödvändighet för att elever med särskilda stödbehov ska få stödet 

de behöver för inlärning och skolgång. (Saloviita, 2001.) 

 

7 Forskningsuppgift och forskningsfrågor 

 

Tidigare forskning påvisar att undervisande lärares attityder, fördomar, självför-

måga samt förhållningssätt har en betydande roll för att inklusion ska förverkligas 

på ett sätt som gynnar de inkluderade eleverna. (Høybråten Sigstad, 2017; 

Odongo & Davidson, 2016; Buli-Holmberg, Nilsen & Skogen, 2019). I förelig-

gande avhandling kommer undervisande lärares värderingar, attityder och even-

tuella fördomar gentemot inklusion av elever med behov av särskilt stöd i all-

männa undervisningsgrupper att lyftas fram.  

 

 

Forskningsfrågor: 

1. Hurudana uppfattningar, värderingar samt eventuella fördomar uttrycker 

lärarna gällande inklusion? 

2. Vilka utmaningar medför inklusion i lärares arbete? 

3. Vilka positiva aspekter medför inklusion med tanke på elever och de un-

dervisande lärarna? 
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8 Metod 
 

Forskningsfrågorna i föreliggande studie med kvantitativ forskningsansats är 

människonära och enskilda lärares personliga attityder samt eventuella förutfat-

tade meningar om inklusion av elever med beslut om särskilt stöd i allmän under-

visning låg som intresse för forskningen. Forskningens teoretiska del har sin 

grund i internationella dokument samt tidigare forskningsresultat beträffande lä-

rares attityder och hypotetiska fördomar relaterat inklusion. Detta ger en allmän 

översikt samt sammanfattning av det fenomen som är föremål för forskningen. 

(Hirsijärvi m.fl., 1996.) 

 

8.1 Mätinstrument 

 

För insamling av data användes enkäten ”Teacher´s Attitude to Inclusion Scale” 

(TAIS). TAIS bygger på mätinstrumentet ”The Opinions Relative to Mainstrea-

ming Scale” (ORMS) utvecklat av Larrivee och Cook år 1979.  Larrivee och Cook 

utvecklade mätinstrumentet ORMS för sin forskning om lärares attityder gente-

mot inkludering av elever med särskilda stödbehov (eng. special educational 

needs) i allmänna skolor. Efter ibruktagandet av ORMS som mätinstrument för 

undersökning av lärares attityder relaterat till inklusion har flera signifikanta för-

ändringar skett beträffande utveckling av inklusion samt innebörden av använd 

terminologi. Av ovannämnda orsak har Monsen, Ewing och Boyle (2015) omar-

betat instrumentet ORMS till att svara på aktuella frågeställningar samt använd 

terminologi relaterat till inklusion. (Monsen, Ewing & Boyle, 2015.) 

 

Mätinstrumentet TAIS är användbart vid att mäta svarandes vilja att inkludera 

elever med olika slag av funktionsnedsättning i de egna allmänna undervisnings-

grupperna och svarandes upplevda behov av stöd för det egna arbetet med in-

klusiva elever. Därtill innefattar mätinstrumentet ett antal påståenden vilka indi-

kerar om lärares attityder samt eventuella fördomar relaterat till att inkludera ele-

ver med behov av särskilt stöd i allmän undervisning. TAIS har använts som mä-

tinstrument för större forskningar utförda på Nya Zeeland (Monsen & Frederick-

son, 2004) samt i England (Monsen, Ewing & Kwoka, 2013) och påvisats vara ett 

tillförlitligt instrument för forskning om attityder gentemot inklusion (Monsen, 
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Ewing & Kwoka, 2015). TAIS omfattar en bred variation av innehåll såsom vär-

deringar, oväntade resultat, arbetsbelastning för lärare samt elevens rättigheter 

samt teoretisk validitet (Saloviita & Tolvanen, 2017). 

 

För att undvika förändringar i påståenden som eventuellt kan komma att ske vid 

översättning av ett mätinstrument användes TAIS i originalspråket engelska. Ef-

tersom såväl frågor som påståenden i mätinstrumentet är enkla och därmed inte 

kräver fördjupade språkkunskaper i engelska utgick jag ifrån att samtliga respon-

denter förmår att besvara enkäten. 

 

8.2 Statistisk analys 

 

Analysmetoden i föreliggande avhandling är deskriptivt statistisk. För att mäta 

reliabilitet användes Cronbachs alfa. Variation, korrelation samt frekvenser och 

medelvärden på insamlad data analyserades i programmet IBM SPSS version 

26. 

 

Vid analys av resultat har antal verksamma år i yrket grupperats varpå värdet på 

variabeln motsvarar ett visst antal verksamma år i yrket ( 1 = ”1 – 4”; 2 = ”5 – 9”; 

3 = ”10 – 14”; 4 = ”15 – 19”; 5 = ”20 – 24”; 6 = ”25 – 29”; 7 = ”30 – 34”; 8 = ”35 – 

39”), motsvarande gruppering har även utförts med variabeln ”ålder” ( 1 = ”25 – 

29”; 2 = ”30 – 34”; 3 = ”35 – 39”; 4 = ”40 – 44”; 5 = ”45 – 49”; 6 = ”50 – 54”; 7 

= ”55 – 59”; 8 = ”60 – 64”; 9 = ”65 – 69”) samt variabeln ”antal elever per under-

visningsgrupp” (1 = ”1-4”; 2 = ”5 – 9”; 3 = ”10 – 14”; 4 = ”15 – 19”; 5 = ”20 – 24”, 

6 = ”25 – 29”; 7 = ”30 – 34”). 

 

Respondenterna ombads ange i vilken utsträckning de är villiga att inkludera ele-

ver med specifikt nämnda funktionsnedsättningar (hörselskada, beteendestör-

ning, emotionell utmaning, fysisk funktionsnedsättning, särbegåvning, visuell ut-

maning, direkt inlärningssvårighet, språklig utmaning, mångfasetterad funktions-

störning) i en 7 – siffrig likertskala (1 = ”Starkt ja”; 7 = ”Starkt nej”). I mätinstru-

mentet var varje enskild funktionsnedsättning indelad enligt gra-

derna ”mild”, ”måttlig” samt ”grav”. Eftersom graden av funktionsnedsättning inte 
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är relevant i föreliggande forskning har summavariabler formats på basen av mä-

tinstrumentets teoretiska dimensioner. Värdet på den nya variabeln har beräk-

nats i SPSS version 26 (”mild” + ”måttlig” + ”grav” /3).  

 

Upplevt behov av internt stöd (kollegialt, assistans i klassrummet, resurslärare) 

samt externt stöd (yrkeshandledning) angavs i en 7 – siffrig skala ( 1 = ”väldigt 

lågt”; 4 = ”neutralt”; 7 = ”väldigt högt”). Punkterna a (Withdrawal room facilities) 

och d (Appropriate teaching materials) har uteslutits med hänvisning till irrelevans 

för studien. 

 

Använda mätinstrumentet (TAIS) innefattar 30 påståenden vilka var för sig mäter 

lärares attityder och eventuella fördomar gentemot inklusion samt upplevd ar-

betsbelastning och utmaningar inklusion kan komma att medföra. Ovannämnda 

påståenden har indelats i kategorierna ”Barnens rättigheter” (P 4; P 28), ”Förvän-

tade utfall” (P 2; P 5; P 9; P 11; P 19; P 20; P 23; P 24; P 25), ”Arbetsbelastning” 

(P 1; P 3; P 7; P 8; P 12; P 13; P 14; P 16; P 17; P 22; P 26; P 27; P 29) samt 

”Värderingar” (P 6; P 10; P 15; P 18; P 21; P 30)(bilaga 2) (Saloviita & Tolvanen, 

2017). Svaren angavs på en 7 – siffrig likertskala (1 = ”Starkt av samma åsikt”; 2 

= ”Av samma åsikt”; 3 = ”Delvis av samma åsikt”; 4 = ”Neutral”; 5 = ”Delvis av 

annan åsikt”; 6 = ”Av annan åsikt”; 7 = ”Starkt av annan åsikt”). För att givna 

värden på variablerna ska komma att vara direkt jämförbara har värdet på ett 

antal variabler reviderats (P 2; P 3; P 5; P 7; P 9; P 12; P 13;P 15; P 17; P 19; P 

20; P 22; P 23; P 24; P 25; P 27;P 29) vilket innebär att en lägre siffra på likert-

skalan påvisar en positivare syn på inklusion samt ett högre värde syftar på en 

negativare inställning hos respondenterna i samtliga påståenden.    

 

Reliabilitet. Reliabiliteten i föreliggande studie beräknades i IBM SPSS version 

26 med Cronbachs alfa (α). Alfakoefficient 1 tyder på utmärk reliabilitet emedan 

koefficienten 0 innebär avsaknad av intern reliabilitet. Lägsta godtagbara validitet 

är (α) = 0,6 (Metsämuuronen, 2006). Genomförd Cronbachs alfa påvisade god 

reliabilitet med värdet  (α) = 0.91 för hela mätaren. Cronbachs alfa genomfördes 

även på de fyra tematiska helheterna vilka påståenden i mätaren indelats i. För-

väntade utfall gav värdet (α) = ,88; Inklusion som värdering (α) = 84; Arbetsbe-

lastning (α) = ,84 samt Barnens rättigheter (α) = ,80. 
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Korrelation. Pearsons korrelations koefficient – test utfördes vid kontroll av att 

variablerna ”Barnens rättigheter”, ”Förväntade utfall”, ”Arbetsbelastning” 

samt ”Värderingar” har en inbördes korrelation. Variablerna innefattar påståen-

den från det använda mätinstrumentet vilka i föreliggande avhandling har indelats 

i tematiska kategorier. Koefficientvärde nära 1 antyder på ett starkt samband 

emedan koefficient 0 innebär ett svagare samband. Variablerna påvisade en 

stark korrelation inom de angivna kategorierna. Analys av korrelation variabler 

emellan samt korrelation med faktorer såsom antal verksamma år i yrket, antal 

elever per undervisningsgrupp, ålder samt kön har granskades med Spearmans 

rh.     

 

Samband. Variansanalys utfördes (ANOVA) för att granska eventuella samband 

mellan faktorerna antal år i yrket, kön, ålder, antal elever per undervisningsgrupp 

och årskurs respondenterna undervisar i och variablerna ”Barnens rättig-

heter”, ”Förväntade utfall”, ”Arbetsbelastning” samt ” med p 0,01 som signifikans-

nivå.  

 

Medelvärde och spridning. Medelvärdet och variation i respondenternas angivna 

svar relaterat till viljan att inkludera elever med specifika funktionsnedsättningar 

(fråga 10 – 18) har beräknats (bilaga 3). Likaså har medelvärdet och variation 

granskats för såväl variablerna ”Barnens rättigheter”, ”Förväntade utfall”, ”Arbets-

belastning” samt ”Värderingar” som för de enskilda påståenden ovannämnda va-

riabler innefattar.  

 

8.3 Informanter 

 

För valet av skola där tänkta informanter arbetar inverkade skolans eftersträvan 

till inklusion och arbete för en skola för alla. Variation i verksamma år i yrket var 

önskvärt för att skapa en bild av eventuell koppling mellan attityd arbetserfaren-

het. TAIS enkäten besvarades av 31 lärare (N = 31). Av respondenterna under-

visade fem lärare i årskurserna 1 – 6 och 26 svaranden uppgav sig undervisa i 

årskurserna 7 – 9. Två respondenter arbetar som speciallärare. Arbetslängd givet 

i år varierade mellan 1 och 36 år. Majoriteten, 32 %, av informanterna har 1 – 5 
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års arbetserfarenhet inom yrket. Över 30 års arbetserfarenhet uppgav 6 % av 

informanterna. 55 % av svaranden uppgav sig komma regelbundet i kontakt med 

elever som har beslut om särskilt stöd och 4 % uppgav sig inte veta (figur 6). 

 

Givet antal elever per undervisningsgrupp låg mellan 5 och 30. 54 % av infor-

manterna uppgav ett elevantal på 16 – 20 elever per undervisningsgrupp, 19 % 

uppgav ett elevantal på färre än 16 elever per grupp. 22 % undervisade elevgrup-

per med 21 – 25 elever per grupp och 5 % av respondenterna uppgav sig under-

visa elevgrupper på fler än 25 elever per grupp.  

 

 

 

 

Figur 6. Angiven arbetslängd samt elevantal per undervisningsgrupp. 
 

 

 

9 Etiskt övervägande 
 

Kvalitet samt resultat av forskning bör följa god forskningsetik samt vetenskaplig 

praxis. Detta innebär uppriktighet, allmän noggrannhet och precision gällande 

forskningsarbetet. Dokumentation, analys samt presentation av resultaten bör 

vara ändamålsenliga. (Ronkainen m.fl., 2011.) Föreliggande forskning har 

planerats och verkställts utförligt enligt anspråk för vetenskaplig kutym.  

 

De etiska principerna för forskning inom humana vetenskaper är uppgjorda av 

Forskningsetiska delegationen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK, 2019). 
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För forskning inom humana vetenskaper indelas de etiska principerna i tre 

kategorier. Dessa kategorier är respekt för forskningsobjektets 

självbestämmelserätt, att inte i något avseende skada forskningsobjektet samt 

respekt för personlig integritet och dataskydd (TENK, 2019).  

 

Eftersom forskningen förutsätter insamling av data av i yrket verksamma lärare 

kontaktades tilltänkta skolans rektor efter beviljat forskningslov från staden där 

skolan är belägen. Skolans rektor fick ta del av syftet för föreliggande studie och 

efter hens samtycke kontaktas lärarna på skolan per e-post. För tillstånd att 

använda mätinstrumentet ”Teacher´s Attitude to Inclusion Scale” (TAIS) 

kontaktades Donna Ewing personligen per e – post. Ewing är en av de tre 

forskarna som utvecklat instrumentet TAIS. Tillstånd att använda 

mätinstrumentet i sin helhet beviljades och Ewing sände en kopia på formuläret. 

 

9.1 Anonymitet 

 

Ett brev i elektroniskt format sändes ut till samtliga lärare på skolan. I brevet 

framkom såväl syftet med forskningen som forskarens kontaktuppgifter för 

eventuella frågor. Som bilaga bifogades länken till frågeformuläret TAIS. 

 

Enkäterna besvarades anonymt i elektroniskt format vilket innebär att namn på 

informanter inte är tillgängligt. Information om skolan informanterna arbetar vid 

kommer inte att nämnas i föreliggande studie. Detta eftersom syftet med forsk-

ningen samt information som kommer att framkomma kan komma att upplevas 

sensitivt för informanterna samt på grund av avsaknad av mervärde. Lärare som 

besvarat enkäten har kodats med bokstav och nummer. Bokstav ”L” står för lärare 

och numret representerar ordningen för inlämnad enkät.  

 

9.2 Dataskydd och behandling av persondata 

 

De besvarade enkäterna kommer att lagras digitalt bakom lösenord för eventuell 

vidareforskning. Efter godkänd avhandling kommer råmaterialet att kasseras 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009). I samband med ansökan om forsk-
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ningstillstånd har en dataskyddsbeskrivning gjorts. Informanterna kommer att be-

redas möjlighet till att ta del av beskrivningen. I dataskyddsbeskrivningen fram-

kommer kontaktuppgifter till ansvarige forskare, ändamål med behandling av per-

sonuppgifter samt information gällande hantering, lagring och kassering av in-

formation informanterna delgett. Därtill framkommer informanternas rättigheter till 

att ta del av givna uppgifter samt att få dem korrigerade eller raderade vid behov.  

 
 
 

10  Forskningsresultat och tolkning av resultaten 
 

 

I resultaten granskas hurudana uppfattningar, värderingar och fördomar lärare 

uttrycker gällande inklusion samt vilka utmaningar och positiva aspekter inklusion 

medför i undervisningen.  

  

10.1 Hurudana uppfattningar, värderingar samt eventuella 

fördomar uttrycker lärarna gällande inklusion? 

 

Värderingar såsom jämlikhet och likabehandling har granskats genom variab-

lerna ”Barnens rättigheter” och ”Värderingar” samt enskilda påståenden vilka in-

går i ovannämnda variabler. Uppfattning om inklusion har granskats genom vari-

abeln ”Upplevd arbetsbörda” samt ”Förväntade utfall”. Eventuella fördomar har 

analyserats genom samband mellan erfarenhet av att undervisa inkluderade ele-

ver och viljan att inkludera elever med olika slag av funktionsnedsättning i all-

männa undervisningsgrupper. Upplevd självförmåga har granskats utgående från 

upplevt behov av såväl interna som externa resurser i arbetet samt upplevd ar-

betsbelastning.  

 

Värderingar. Resultatet påvisar att 38,7 % av respondenterna är starkt av den 

åsikt att närvaro av elever med beslut om särskilt stöd i allmänna undervisnings-

grupper har en främjande effekt på såväl förståelse som acceptans av olikhet, 

16,1 % var av annan åsikt alternativt starkt av annan åsikt (tabell 1). Kontakt 

emellan inkluderade elever och övriga elever ses inte i sig ha en skadlig inverkan 
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men utöver positiv inverkan på förståelse av olikhet ses denna kontakt inte bidra 

till direkt nytta för elever utan särskilda stödbehov.  

 

Majoriteten, 35,5 %, av respondenterna ansåg att placering i specialklass inte har 

en negativ effekt på den segregerade individens sociala och emotionella utveckl-

ing. Endast 9,7 % av svaranden uppgav sig var starkt av den åsikt att en placering 

av elever med särskilda stödbehov i specialklasser inte har en negativ effekt på 

den segregerade individens sociala och emotionella utveckling. 19,5 % anser att 

kontakt mellan elever utan särskilda stödbehov och elever med särskilda stödbe-

hov kan komma att ha negativ inverkan på eleverna utan behov av särskilt stöd. 

 

 

Tabell 2. "Inclusion offers mixed group interaction which fosters understanding and ac-
ceptance of differences". 
 

 

 

Majoriteten av respondenterna anser att de utmaningar elever med behov av sär-

skilt stöd bemöter i allmänna undervisningsgrupper inte har en progressiv inver-

kan på deras akademiska utveckling (tabell 2). Av denna 45,2 % uppgav 25,8 % 

sig vara delvis av annan åsikt, 6,5 % av annan åsikt samt 12,9% var starkt av 

annan åsikt. 16,1 % av svaranden var starkt av den åsikt att utmaningar under-

visning i allmänna grupper medför gynnar den inkluderade elevens akademiska 

tillväxt. 38,7 % av respondenterna att varje elev bör få möjlighet till att ta del av 

allmänna undervisningsgrupper då det är möjligt, 25,8 % var starkt av annan 

åsikt. 
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Uppfattningar. Resultaten indikerar att lärare upplever inklusion som arbetsdrygt 

och i sig medför betydande utmaningar i arbetet (figur 7). 80,6 % av svaranden 

anser att inklusion kräver signifikanta förändringar i förfaranden i klassrumssitu-

ationer. 64,6 % uppger att inklusiva elever monopoliserar den undervisande lä-

rares tid vilket innebär mindre tid för de övriga eleverna i gruppen. Därtill fram-

kommer att 83,9 % har uppfattningen om att elever med beslut av särskilt stöd 

behöver kontinuerlig handledning samt enskilda instruktioner. 35,5 % antyder att 

inklusiva elever inte gör rimliga försök i att utföra givna uppgifter samvetsgrant. 

77 % bedömer att inkluderade elever skapar förvirring hos de övriga eleverna i 

gruppen och 48,7 % anser att det är mer utmanande att upprätthålla ordning i 

inklusiva grupper. Majoriteten av respondenterna (83,8 %) finner att inklusiva ele-

vers beteende kräver mer tålamod av den undervisande läraren.  

 

 

Tabell 3. "SEN students should be given every opportunity to function in the regular 
classroom setting where possible". 
 

 

 

71 % av svaranden anser att elever med behov av särskilt stöd bäst kan stödas 

i specialklass eller specialskola (tabell 3), 35,5 % anser att elever med särskilda 

stödbehov utvecklar akademiska färdigheter i raskare takt i specialklass i jämfö-

relse med allmän klass. Majoriteten av respondenterna ansåg att inklusion kan 

komma att inverka negativt på den inkluderade elevens emotionella utveckling, 

endast 6,5 % uppgav sig vara starkt av annan åsikt. Därtill uppgav 77,5 % vara 

av den åsikt att ökad frihet i allmänna undervisningsklasser (i jämförelse med 
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specialklass) medför oro och förvirring hos inkluderade elever. Av responden-

terna uppgav 45,2 % sig vara starkt av den åsikt att inkluderade elever är socialt 

isolerade i allmänna undervisningsgrupper, endast 3,2 % var starkt av annan 

åsikt. 

 

Figur 7. Förväntade utfall angivet i %. 
 

 

Eventuella fördomar. Respondenternas kontakt samt erfarenhet av att undervisa 

elever med behov av särskilt stöd granskades. 21 svarande (67,7 %) angav att 

de har elever med beslut om särskilt stöd i sina undervisningsgrupper, 19,4 % 

uppgav att de inte har elever med beslut om särskilt stöd i sina undervisnings-

grupper. Därtill uppgav 12,9% sig inte veta ifall de har elever med beslut om sär-

skilt stöd i sina undervisningsgrupper. Eftersom 32,3 % av respondenterna upp-

ger att de inte är i kontakt med elever med särskilda stödbehov eller inte vet ifall 

de är det påvisar resultatet i enkäten att fördomar gentemot elever med särskilda 

stödbehov och inklusion förekommer, likaså fördomar gentemot inkluderade ele-

vers förmåga att ta till sig undervisning i allmänna undervisningsgrupper.  

  

Svaren påvisar att undervisande lärare har mer fördomar relaterat till att inkludera 

en del funktionsnedsättningar i jämförelse med andra eventuella funktionsned-

sättningar (tabell 4). Resultaten påvisar att respondenterna har en stark vilja att 
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inkludera särbegåvade elever (78,5 %). 32 % uppgav att de absolut inte är villiga 

att inkludera elever med flera olika överlappande funktionsnedsättningar. Även 

viljan att inkludera elever med beteendestörningar samt fysiska funktionsnedsätt-

ningar visade sig vara låg. Visuella utmaningar samt nedsatt hörsel var funktions-

nedsättningar som respondenterna inte ansåg vara ett hinder för inklusion (tabell 

5). 

 

Tabell 4. "The needs of SEN students can best be served through special/separate clas-
ses". 

 

 

Tabell 5. Viljan att inkludera elever med specifikt nämnda funktionsnedsättningar. 

   

10.2 Vilka utmaningar medför inklusion i lärares arbete? 

 

Resultaten påvisar att lärare upplever inklusion som arbetsdrygt och belastande 

(figur 8). Lärare utrycker att inklusion av elever med behov av särskilt stöd medför 

mindre tid för övriga elever i gruppen i och med att inklusiva elever tar en stor del 
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av lärarens uppmärksamhet. Därtill upplever lärare ett behov av att se över ar-

betsmetoder och övriga förfaranden i klassen ifall inklusion ska komma att för-

verkligas vilket i sig kan ses innebära ökad arbetsbelastning. 58,1 % av respon-

denterna uppgav sig vara starkt av den åsikt att inkluderande undervisning kräver 

omfattande omskolning av personal, endast 12,9 % ansåg att lärarna inte är i 

behov av fortbildning. Trots den höga procent indikerande på behov av omskol-

ning eller fortbildning angav endast 38,7 % av svaranden att de tagit del av kurser 

eller fortbildning relaterat till specialpedagogik, vilka i regel var kopplat till de egna 

studierna för lärarbehörighet.  

 

Upplevd avsaknad av expertis lärare förväntas ha relaterat till undervisning av 

elever med behov av särskilt stöd kan i sig ses som en utmaning samt ha en 

negativ inverkan på lärares känsla av självförmåga. Upplevelsen om att inklude-

rade elever är socialt isolerade i allmänna undervisningsgrupper medför en på-

frestning för läraren som ska arbeta för varje enskild elevs rätt till delaktighet i 

skolsamfundet. 

 
38,7 % av svaranden uppgav ett elevantal på 20 – 24 elever per undervisnings-

grupp, 3,2 % angav elevgrupper på 30 – 34 elever. Sammanlagt uppgav 48,3 % 

sig undervisa grupper med fler än 19 elever per grupp. De relativt stora undervis-

ningsgrupperna påvisar korrelation med upplevd arbetsbelastning samt upplevt 

behov av såväl internt (ex. assistent) som externt stöd (ex. handledning).  

 

Figur 8. Upplevd arbetsbelastning i %. 
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10.3 Vilka positiva aspekter medför inklusion med tanke på 

elever och de undervisande lärarna? 

 

38,7 % av respondenterna uppger att inklusiva undervisningsgrupper främjar så-

väl förståelse som acceptans för olikhet hos elever och undervisande lärare, 

9,7 % instämmer delvis (tabell 5). Därtill möjliggör inklusiva förfaranden delaktig-

het för de enskilda individerna. I och med inklusion och därmed en skola för alla 

beaktas elevens rättighet till jämlikhet och likabehandling. Inklusion gagnar social 

självständighet och utveckling av sociala färdigheter hos elever med särskilda 

stödbehov. 41,9 % av svaranden anser att möjligheten till att ta del av undervis-

ning i allmänna undervisningsgrupper i någon mån stöder den inkluderade ele-

vens akademiska utveckling. 19,4 % av respondenterna uppgav sig vara starkt 

av den åsikt att inklusiva grupper kan komma att vara till fördel för elever utan 

behov av särskilt stöd.   

 

 

Tabell 6. "The presence of SEN students promotes acceptance of difference in the part 
of non - SEN students". 
 

  

 

10.4 Variansanalys och korrelation 

 

För granskning av samband olika variabler emellan utfördes variansanalys 

(ANOVA) mellan variablerna ålder, antal år i yrket, kön, antal elever per under-

visningsgrupp och årskurs respondenterna undervisar samt summavariab-

lerna ”Barnens rättigheter”, ”Förväntade utfall”, ”Arbetsbelastning” samt ”Inklus-

ion som värdering” med 0,01 som signifikansnivå (tabell 6). 
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Variabeln antal år i yrket påvisade signifikant samband med såväl ”Arbetsbelast-

ning” (F = 7,959; p = ,001) som ”Inklusion som värdering” (F = 6,434; p. = ,002). 

Däremot påvisade variabeln ”antal år i yrket” inte signifikant samband med ”För-

väntat utfall” (F = ,404; p. = ,959) eller ”Barnens rättigheter” (F = 1,403; p. = ,249). 

Variansanalysen påvisade inte signifikant varians vid granskning av de övriga 

variablerna. 

 

 

Tabell 7. Variansanalys 
 

 

 

Pearsons korrelationsanalys mellan variablerna ålder, antal år i yrket, kön, elever 

per undervisningsgrupp samt undervisande årskurs och summavariablerna ”Bar-

nens rättigheter”, ”Förväntade utfall”, ”Arbetsbelastning” samt ”Inklusion som vär-

dering” utfördes i IBM SPSS version 26 (bilaga 4). Variabeln ”antal elever per 

undervisningsgrupp” påvisade korrelation ,395 på 95 % säkerhetsnivå med sum-

mavariabeln ”Förväntade utfall”, samt ”Arbetsbelastning” ,379. Starkt signifikanta 

positiva korrelationer framkom mellan variablerna ”Förväntade utfall” och ”Arbets-

belastning” samt mellan ”Förväntat utfall” och ”Barnens rättigheter”. ”Förväntat 

utfall” och ”Inklusion som värdering” påvisade stark signifikant negativ korrelation 

(-,666). Summavariablerna ”Barnens rättigheter” och ”Värderingar” påvisar signi-

fikant korrelation med värdet ,840. ”Värderingar” och ”Förväntade utfall” påvisar 

stark negativ korrelation. (bilaga 4) Variablerna ”Kön”, ”Ålder” eller ”Antal år i yr-

ket” påvisade inte korrelation med summavariablerna som använts i föreliggande 

forskning.  

 

Utförd Pearsons korrelationsanalys för variablerna ”Antal år i yrket”, ”Kön”, ”Års-

kurs som undervisas” påvisade inte statistiskt signifikanta korrelationer med sum-
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mavariablerna relaterat till viljan att inkludera elever med specifikt angivna funkt-

ionsnedsättningar (hörsel; syn; beteende; emotionella; fysiska; särbegåvning; vi-

suella; flera olika).  

 

 

11  Tillförlitlighet 
 

Tillförlitlighet beskrivs med termerna reliabilitet samt validitet. Forskningens 

tillförlitlighet är direkt jämförbar med det använda mätinstrumentets tillförlitlighet. 

Reliabilitet syftar på reproducerbarheten av forskningen med samma 

mätinstrument vid upprepade tillfällen. Ifall resultaten inte avviker avsevärt från 

tidigare resultat ses mätaren vara reliabel. Validitet innebär huruvida forskningen 

svarar på dess syfte samt frågeställningar. (Metsämuuronen, 2006.) 

 

I föreliggande avhandling användes mätinstrumentet TAIS (Teacher´s Attitude to 

Inclusion Scale”) vilket påvisat god reliabilitet i tidigare forskningar (Monsen & 

Frederickson, 2004; Monsen, Ewing & Kwoka, 2013; Saloviita & Tolvanen, 2017). 

För att tillförsäkra reliabiliteten genomfördes Cronbachs alfa vilket påvisade god 

reliabilitet för mätaren med värdet  (α) = ,91. Reliabiliteten granskades även med 

Cronbachs alfa för de fyra tematiska helheten, Förväntade utfall (α) = ,88; Inklus-

ion som värdering (α) = , 84; Arbetsbelastning (α) = ,84 samt Barnens rättigheter 

(α) = ,80. För att säkerställa validitet och undvika eventuella förändringar i mätin-

strumentets innehåll användes TAIS i originalspråket engelska.  

 

För att en forskning ska vara tillförlitlig samt trovärdig bör god vetenskaplig praxis 

följas (TENK, 2019). Under hela forskningsprocessen har forskningsetiska riktlin-

jer såsom noggrannhet och hänsyn till andra forskares arbete och resultat följts. 

Forskningstillstånd har beviljats och respondenternas anonymitet har tryggats.  

 

Trots att frågor samt påståenden i mätinstrumentet är enkla och i sig inte kräver 

fördjupade kunskaper i det engelska språket finns det en risk att respondenter 

har tolkat innehållet felaktigt. Enkäten besvarades anonymt i elektroniskt format. 

Detta medför att vid eventuella oklarheter gällande innebörden av frågor samt 

påståenden har respondenterna eventuellt kommit att dra egna slutsatser istället 

än för att vända sig till mig. Fördelen med att forskningen utfördes kvantitativt är 
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att forskaren inte kommit att styra respondenternas svar vilket ökar tillförlitlig-

heten i resultatet. Nackdel däremot är att respondenterna inte hade möjlighet att 

motivera samt förtydliga angivna svar samt att det inte fanns möjlighet till öppna 

frågor.  

 

12  Diskussion 
 
 

Inklusion är ett aktuellt tema i och med att antalet specialklasser minskar trots att 

andelen elever med behov av intensifierat stöd samt elever med beslut om sär-

skilt stöd ökar (Tilastokeskus, 2021). Detta innebär att allt fler elever med olika 

slag av funktionsnedsättningar samt inlärningssvårigheter kommer att ta del av 

undervisning i sina egna närskolor samt i allmänna undervisningsgrupper. För att 

utveckla inklusion och därmed en skola för alla är det väsentligt att höra de un-

dervisande lärarnas tankar samt utmaningar de anser att de eventuellt kommer 

att stöta på i och med alltmer inklusiva förfaringssätt.  

 

Syftet med föreliggande avhandling var att få svar på frågorna: ”Hurudana upp-

fattningar, värderingar samt eventuella fördomar uttrycker lärarna gällande in-

klusion?”, ”Vilka utmaningar medför inklusion i lärares arbete?” samt ”Vilka posi-

tiva aspekter medför inklusion med tanke på elever och de undervisande lä-

rarna?” och därmed få en insikt i faktorer att ta i beaktande vid utvecklandet av 

en inklusiv skola.  

 

12.1 Fördomar och attityd gentemot inklusion samt upplevd 

egenförmåga 

 

Som resultatet i föreliggande forskning påvisar har majoriteten av undervisande 

lärare i grundskolan inte avlagt kurser eller tagit del av fortbildning relaterat till 

specialpedagogik eller inlärningssvårigheter vilket redan i sig kan komma att in-

verka negativt på lärares egenförmåga. Eftersom attityd har grund i kunskap in-

verkar det även på lärares attityd gentemot inklusion. Det framkom även att en 

stor del av respondenterna inte har erfarenhet av att undervisa elever med behov 

av särskilt stöd, eller är osäkra på ifall de har elever med särskilda stödbehov i 
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sina grupper. Detta står i strid med statistiken som påvisar att närmare en femte-

del av alla elever i grundskolan har behov av intensifierat eller särskilt stöd för 

inlärning och skolgång.   

 

Ovanstående påvisar att en stor del av svaren på frågor samt påståenden i an-

vända mätinstrumentet baserar sig på lärares fördomar och generalisering samt 

kategorisering av elever med funktionsnedsättning eller andra inlärningssvårig-

heter. Fördomar associeras vanligen med negativa attityder gentemot utegrupper 

(Helkama m.fl., 2000). Utegrupp kan definieras som individer vilka inte platsar 

inom ramarna för samhällets normer vilket i föreliggande avhandling syftar på 

elever med särskilda stödbehov. Fördom kan även ses som en irrationell gene-

ralisering (Woolfolk & Karlberg, 2010). Såväl generalisering som kategorisering 

framkommer i respondenternas vilja att inkludera elever med hänvisning till spe-

cifikt angivna funktionsnedsättningar. Över 77 % uppgav stark vilja att inkludera 

elever med särbegåvning i sina undervisningsgrupper emedan motsvarande 

siffra för beteendestörning var 3,2 %. Detta tyder på att respondenterna har mer 

fördomar kopplat till beteendestörningar, och eventuellt inte reflekterat över vilka 

utmaningar särbegåvade elever kan medföra i arbete eftersom även de högst 

sannolikt är i behov av differentiering av uppgifter eller ämnesinnehåll. För sär-

begåvade elever kan differentiering till en högre nivå komma att bli aktuellt. 

 

Som resultaten påvisat uppfattar lärare inklusion som arbetsdryg samt i sig med-

föra stora utmaningar samt omstrukturering i arbetet. Det framkommer starkt ett 

upplevt behovet av extra stöd för såväl de enskilda lärarna som för undervis-

ningsgrupperna även ifall undervisningsgrupperna inte skulle innefatta elever 

med behov av särskilt stöd. Som exempel kan nämnas assistentresurs, resurslä-

rare eller arbetshandledning samt kollegialt stöd. Lärares negativa attityd gente-

mot inklusion kan därav ses ha en grund i osäkerhet gällande tillgång av såväl 

internt som externt stöd för den undervisande läraren och gruppen elever.  

 

Det har påvisats att egenförmågan har en inverkan på hur individen svarar på 

nya utmaningar (Urton, Wilbert & Hennemann, 2014). Därtill inverkar egenför-

måga på ihärdighet att arbeta samt nå givna mål. För att stärka lärares egenför-

måga samt känsla av kompetens i undervisning av inklusiva elevgrupper är det 
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väsentligt att lärare erbjuds möjlighet till behövd fortbildning och tid för reflektion 

samt diskussion inom kollegiet.  

 

För att inklusion som koncept ska komma att bidra till positiva resultat för de in-

kluderade eleverna behöver lärare ha tilltro till att de inkluderade eleverna har 

möjlighet att lära sig och ta till sig undervisning samt fungera i allmänna grupper. 

I föreliggande avhandling framkommer tydligt att lärare ser att elever med sär-

skilda stödbehov skulle behöva kontinuerlig handledning, vilket kan ses som att 

lärare har en misstro gentemot dessa elevers förmågor att fungera i allmänna 

undervisningsgrupper. 

 

Resultaten påvisade att en stor del av lärarna ansåg att elever med särskilda 

stödbehov lär sig bäst samt gynnas av undervisning i specialklass. Detta i sig kan 

komma att återspeglas i lärares bemötande av elever vilket har en inverkan på 

elevens förutsättningar samt självkänsla. Negativt bemötande kan förorsaka så-

väl aggression som frustration hos eleven vilket förstärker lärares fördomar 

gentemot elever med särskilda stödbehov. Med hänvisning till tidigare forskning 

vilka påvisat att negativa attityder hos lärare har en begränsande inverkan på hur 

arbetet för en inkluderande verksamhet fortskrider (Gibb m.fl., 2007) är det skäligt 

att försäkra att lärarna upplever att de får stöd i såväl sitt planerande som i utfö-

rande av inklusiv undervisning. För att undvika att redan förankrade attityder samt 

fördomar ska komma att ha en hämmande effekt på utvecklandet av en skola för 

alla behöver lärare ges tillräckligt med tid för reflektion samt planering såväl indi-

viduellt som kollegialt. Eftersom individen även omedvetet kan bära på eventuella 

fördomar och därmed inte kommer åt att bearbeta dem själv kan kollegiala dis-

kussioner och reflektioner vara ögonöppnande och värdefulla. 

 

Redan år 1954 identifierade Allport över ett tiotal olika följder fördomar kan 

komma att medföra den utsatta individen, som exempel kan nämnas utanförskap 

och diskriminering. Dessa följder står i strid med såväl vår lagstiftning, Grunderna 

för den grundläggande utbildningen som de styrdokument vilka yrkar på inklusiv 

skolverksamhet vilka Finland förbundit sig till att följa. Eftersom fördomar överförs 

individer emellan samt influeras av samhälleliga faktorer skulle det vara väsentligt 
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att diskussioner kring inklusion skulle föras på ett bredare plan och även i kontext 

utanför skola och utbildningsförfaranden. 

 

12.2 Kategorisering av elever 

 

Resultaten i föreliggande avhandling antyder starkt att lärare har en tendens att 

indela elever i kategorier på basen av eventuella funktionsnedsättningar. I denna 

avhandling kan ses två olika slag av kategorisering: elever som platsar inom de i 

samhället rådande normerna – elever med behov av särskilt stöd samt krävande 

– inte krävande elever på basen av specifika funktionsnedsättningar. Kategorise-

ring av denna art kan komma att förstärka synen på ett dualistiskt skolsystem 

innefattande allmän undervisning samt specialundervisning vilket bidrar till seg-

regering och eventuellt exkludering samt marginalisering.  

 

För att minska på de fördomar kategorisering kan medföra har forskare utvecklat 

olika teorier samt modeller att utnyttja vid arbetet för att reducera fördomsfullhet. 

Brown, Vivian & Hewstones (1999) teori bygger på ömsesidig prägel (mutual 

distinctiveness) och betonar gruppgemenskap. (Brown, Vivian & Hewstone, 

1999). Relaterat till inklusion kan detta förslagsvis ses innebära en satsning på 

samarbetsövningar, värdegrundsdiskussioner samt arbete för att stärka grupp-

dynamiken. Genom att tillåta olika grupper av elever arbeta med uppgifter på 

egen nivå i gemensamma undervisningsutrymmen minskar såväl det fysiska, 

psykiska som det sociala avståndet grupper emellan. Därtill bidrar inklusion till att 

göra gränsen mellan allmänundervisning och specialundervisning vagare. Inklus-

ion i sig kan sägas bidra positivt till att ”normalisera” det som anses ”avvikande” 

i våra skolor och även i vårt samhälle. 

 

12.3 Reflektion 

 

Med hänvisning till teorier som lyfts fram i föreliggande avhandling samt de resul-

tat forskningen påvisat har vi ännu en lång bit kvar på vägen mot inkluderande 

undervisningsförfaranden och en skola för alla (Saloviita, 2009; Buli – Holmberg 

& Jeyaprathaban, 2016; Moberg & Savolainen, 2015).Trots lagstiftning och styr-

dokument anser majoriteten av lärarna att undervisning av elever med särskilda 
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stödbehov varken hör till klass- eller ämneslärares uppgifter utan ser specialpe-

dagogik som svar på de utmaningar inklusion upplevs medföra. Förändringar i 

sig kan ses som långvariga processer, det tar tid att vänja sig vid nya förfarings-

sätt samt att växa i de uppgifter nya utmaningar medför. Men, den enskilda ele-

vens tid i grundskolan är inte lång. Eleven har rätt till kvalitativ undervisning på 

egen nivå, att bemötas likvärdigt, känna sig delaktig i all verksamhet på skolan. 

Eleven har inte tid att vänta. För att uppnå målet för vägen mot en skola för alla 

ser jag det som ytterst viktigt att inklusiva förfaranden starkare lyftes fram i lärar-

studier. Som teorier påvisat har lärarens egenförmåga samt känslan av säkerhet 

i den egna yrkesrollen en koppling till attityder och fördomar. Det är inte ovanligt 

att nyutexaminerad lärare är av den åsikt att elever med särskilda stödbehov plat-

sar bättre i specialklass. Därför skulle det vara väsentligt att redan under studie-

tiden få redskap att bemöta den verklighet som lärare på fältet upplever. Varda-

gen ute i skolorna kan komma att avvika kraftigt från de uppfattningar och inre 

bilder lärare skapat sig gällande arbetsrollen. Inklusiva förfaranden är inte endast 

en vision eller utopi, det är en realitet .   

 

12.4 Förslag på fortsatt forskning 

 

Samplet i föreliggande forskning var snävt därav ser jag det som väsentligt att 

motsvarande studie gjordes med ett flertal respondenter. Detta skulle ge ett bre-

dare perspektiv på svaren av forskningsfrågorna. Eftersom använda mätinstru-

mentet TAIS inte lämnade utrymme för öppna svar skulle förslagsvis en motsva-

rande studie kunna göras kvalitativt alternativt genom Mixed Methods. Detta 

skulle möjliggöra en kombination av såväl kvantitativt insamlad data som kvalita-

tiva intervjuer. Flera av respondenternas svar väckte frågor samt funderingar 

vilka jag önskat få förtydligade för att få en djupare förståelse för de enskilda 

lärarnas tankar och åsikter. 
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BILAGA 1 Följebrev 

 

 

Följebrev 
 
Under läsåret 2020 - 2021 kommer jag av påbörja min pro gradu avhandling för 
klasslärarutbildningen vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet med 
handledning av professor Erika Löfström. Helsingfors stad har gått in för att stärka 
inklusion i skolorna. För att vidareutveckla ”En skola för alla” i enheten Du arbetar 
vid är det väsentligt att höra hur ni undervisande lärare tycker och tänker. För 
detta ändamål har jag beviljats forskningstillstånd och den dataskyddsbeskriv-
ning/dataskyddsmeddelande som gäller för vetenskaplig forskning är godkänd. 
 
Forskningsfrågor: 

1. Hurudana uppfattningar och värderingar uttrycker lärarna gällande inklus-
ion? 

2. Hurudana kompetenser och fortbildningsbehov angående inklusion ut-
trycker lärarna? 

3. Vilka utmaningar/ förändringar har inklusion medför i arbetet? 
4. Vilka positiva aspekter medför inklusion med tanke på elever och de un-

dervisande lärarna? 

  
Data kommer att samlas in i form av ett frågeformulär, TAIS (Teachers’ Attitude 
to Inclusion Scale). Enkäten är på ursprungsspråket engelska och uppskattad tid 
för att besvara är cirka 15 - 30 minuter. Enkäten består av påståenden vilka bes-
varas i angiven skala. Deltagandet är frivilligt och informanterna har rätt att när 
som helst utan att ange orsak avbryta sitt deltagande. Informanternas namn kom-
mer inte att framkomma i den skriftliga delen av arbetet, inte heller skola de un-
dervisar i för att på så sätt säkerställa anonymitet. Endast skribenten för avhand-
lingen samt handledare kommer att ta del av de besvarade enkäterna, med inte 
heller de ser namnet på svaranden. Sammanställt material och analys av insam-
lad data kommer att användas för att vidareutveckla arbetet kring inklusion i Er 
skola. Efter godkänd pro gradu avhandling kommer det insamlade materialet att 
sparas elektroniskt bakom lösenord för eventuellt vidarebruk av forskaren. 
Materialet kommer inte att delges någon annan. 
För att ”En skola för alla” ska kunna vidareutvecklas på bästa möjliga sätt för 
såväl elever som lärare är era tankar och åsikter viktiga. För ytterligare utveckling 
av arbetet kring inklusion önskas svar av så många lärare som möjligt.  
 
Mvh. Lia Sirelius 
e-post. lia.sirelius@helsinki.fi 
tel.nr. 045 631 5063 
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BILAGA 2 Kategorisering av påståenden utgående från TAIS 

 

P.nr. Förväntade utfall 

P 2 “The needs of SEN students can best be served through special or separate 

classes” 

P 5 "The extra attention SEN students require is to the detriment of the other 

students” 

P 9 "The behavior of SEN students sets a bad example for the other students” 

P 11 "The SEN child probably develops academic skills more rapidly in a special 

classroom than in a regular classroom” 

P 19 "It is likely that an SEN child will exhibit behavior problems in a normal 

classroom setting” 

P 20 "Diagnostic-prescriptive teaching is better done by special education teachers 

than by normal” classroom teachers” 

P 23 " Inclusion is likely to have a negative effect on the emotional development of 

the SEN child” 

P 24 "Increased freedom in the classroom creates too much confusion” 

P 25 “The SEN child is socially isolated by non-SEN students” 

 

 

P.nr. Inklusion som värdering 

P 6 "Inclusion offers mixed group interaction which fosters understanding and 

acceptance of differences” 

P 10 "Isolation in a special class has a negative effect on the social and emotional 

development of an SEN child” 

P 15 "The contact regular students have with SEN students may be harmful” 

P 18 "Including the SEN child in the regular classroom promotes his or her social 

independence” 

P 21 "The inclusion of SEN students can be beneficial for non-SEN students” 

P 30 "The presence of SEN students promotes acceptance of difference in the part 

of the non-SEN students” 
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P.nr. Arbetsbelastning 

P 1 “Many of the things’ teachers do with non - SEN students in a regular 

classroom are appropriate for SEN students” 

P 3 "A SEN child’s classroom behavior generally requires more patience from the 

teacher than does the Behaviour of a non - SEN child” 

P 7 "It is difficult to maintain order in a normal classroom that contains an SEN 

child” 

P 8 "Normal classroom teachers possess a great deal of the expertise necessary 

to work with an SEN child” 

P 12 "Most SEN children do not make an adequate attempt to complete their 

assignments” 

P 13 "Inclusion of SEN children requires significant change in regular classroom 

procedures” 

P 14 “Most SEN children are well behaved in the classroom” 

P 16 "Regular classroom teachers have sufficient training to teach children with 

SEN” 

P 17 “SEN students monopolize the teacher’s time” 

P 22 "SEN children need to be told exactly what to do and how to do it” 

P 26 "Parents of an SEN child present no greater problem for a teacher than those 

of a non SEN-child” 

P 27 "Inclusion of SEN children necessitates extensive retraining of regular 

teachers” 

P 29 "SEN children are likely to create confusion in the regular classroom” 

 

 

P.nr. Barnens rättigheter 

P 4 "The challenge of being in a regular classroom will promote the academic 

growth of the SEN child” 

P 28 "SEN students should be given every opportunity to function in the regular 

classroom setting where possible” 
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BILAGA 3 Viljan att inkludera utgående från specifikt angivna funktionsnedsättningar 
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BILAGA 4 Korrelationsanalys 
 
 

 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2 – tailed). 

  *Correlation is significant at the 0.05 level (2 – tailed). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  År i 
yrket 

Kön Ålder Elevantal Förväntade 
utfall 

Arbetsbelast. Värderingar Barnens 
rättigheter 

År i yrket Pearson 
Correlation 

1 -
,123 

,498** ,121 -,297 -,314 -,293 -,204 

 Sig. (2 – 
tailed) 

 ,510 ,004 ,515 ,105 ,086 ,110 ,272 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Kön Pearson 

Correlation  
-,123 1 ,102 ,134 -,218 ,262 -,170 -,143 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,510  ,585 ,472 ,240 ,155 ,359 ,444 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Ålder Pearson 

Correlation  
,498** ,102 1 ,083 -,109 -,121 -,106 -,205 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,004 ,586  ,657 ,561 ,516 ,572 ,268 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Elevantal Pearson 

Correlation  
,121 ,134 ,083 1 ,395* ,379* ,269 ,246 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,515 ,472 ,657  ,028 ,035 ,144 ,183 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Förväntade 
utfall  

Pearson 
Correlation 

-,297 -
,218 

-,109 ,395* 1 ,874** -,666** ,519** 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,105 ,240 ,561 ,028  ,000 ,000 ,003 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Arbetsbelast. Pearson 

Correlation 
-,314 -

,262 
-,121 ,379* ,874** 1 ,724** ,674** 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,086 ,155 ,516 ,035 ,000  ,000 ,000 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Värdering Pearson 

Correlation  
-,293 -

,170 
-,106 ,269 ,666** -,724** 1 ,840** 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,110 ,359 ,572 ,144 ,00 ,000  ,000 

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 
Barnens 
rättigheter 

Pearson 
Correlation  

-,204 -
,143 

-,205 ,246 ,519** ,674** ,840** 1 

 Sig. (2 – 
tailed) 

,272 ,444 ,268 ,183 ,003 ,000 ,000  

 N 31 31 31 31 31 31 31 31 


