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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad inkludering betyder ur 

lärarperspektiv. De perspektiv som behandlas är lärares syn på arbetssätt och 

undervisningsmetoder.  Intervjuer genomfördes med tre lärare i ämnet svenska i 

årskurserna 6-9. Resultaten visade att det finns både möjligheter och hinder med 

inkludering i ämnet svenska. Lärarna ansåg att inkludering bland annat beror på 

klassernas storlek, ämnesinnehåll och undervisningsmetoder. Slutsatser som 

dragits är att lärarna i sin helhet både använder ett relationellt och kategoriskt 

perspektiv men att två av lärarna till större del använder ett relationellt perspektiv 

och den tredje läraren mer använder ett kategoriskt perspektiv. 
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1 Inledning  
Inkludering är ett aktuellt och omdebatterat begrepp i den svenska skolan 

idag. Begreppet inkludering översätt med att alla elever oavsett 

funktionshinder eller andra svårigheter ska fungera och verka i en klass. Ofta 

är klasserna stora och elever med Asperger, ADHD och läs- och 

skrivsvårigheter ska alla få möjlighet att ta plats i klassrummen (Isaksson 

2009). 

 

Skollagen och grundskoleförordningen är båda vaga vad gäller definitionen 

av vilka elever som bör ges stödundervisning samt vad som definieras som 

sådana. (Isaksson 2009). Det lokala ansvaret har inneburit att frågan vilka 

elever som definieras som elever i behov av särskilt stöd bestäms av den 

enskilda skolan och dess lärare. Det kan också i praktiken bli olikheter 

eftersom kommuner har olika personella och ekonomiska resurser. Detta 

ansvar innefattar också hur särskilda stödinsatser ska se ut och utformas. 

Skolverket pekar på varje elevs rätt att få det stöd den behöver. Vidare 

påpekas att det stödet ska organiseras i elevens vardag, det vill säga i den 

ordinarie elevgruppen. I den nya skollagen (2012) står det: 

 

En elevs svårigheter ska i första hand lösas inom ramen för den 

ledning och stimulans för lärande och personlig utveckling som 

alla elever ska ges enligt 3 §. Sådant stöd benämns särskilt stöd. 

Det särskilda stödet kan ersätta annan undervisning eller vara 

komplement till den. Av paragrafen framgår att stödinsatsen i 

första hand ska ges i den gemenskap eller gruppering där eleven 

normalt ingår. ” (3 kap. 7§ Skollagen) 

 

Skolverkets lägesbedömning 2003 visade att elever med funktionshinder hade 

det betydligt svårare att nå målen i svenska, matematik och engelska än 

riksgenomsnittet. Studien identifierade hinder för eleverna i skolan. Det var 

brister i skolans organisation och undervisning, brist på delaktighet, brist på 

kunskap att arbeta med olika diagnoser samt bristfälliga mål och lösningar. 

Det kunde också vara stödinsatser utifrån diagnos istället för den enskilda 

elevens förutsättningar och möjligheter. Vidare visade undersökningen att det 

finns brister i skolans organisation samt att eleven inte är villig att ta emot det 

stöd som finns. Skolan anser sig inte längre ha ”råd” att satsa på dessa elever.   
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1.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på vad inkludering betyder för lärare och hur det kan 

påverka arbetet i klassrummet. Syftet är också att öka förståelsen för hur 

lärare tänker kring inkludering i form av undervisningsmetoder. Begreppet 

inkludering problematiseras ur lärarperspektiv.  

 

2 Forskningsfrågor 
 

Huvudfrågan för studien är: 

 

 Vad kan ett inkluderande arbetssätt betyda ur lärarperspektiv?  

För att få en tydligare struktur har huvudfrågan brutits ned i två delfrågor: 

 

 Hur tänker lärare kring undervisningsmetoder vid inkludering? 

 Vilka möjligheter och hinder finns det med inkludering i ämnet 

svenska, ur lärarperspektiv? 

2.1 Avgränsning 

Den empiriska studien består av tre ”fall”, dvs. tre lärare som undervisar i 

ämnet svenska, årskurser 6-9. Studien är tänkt att illustrera ett teoretiskt 

resonemang mer än att visa på generella förhållanden. Lärarna undervisar i 

klasser där det finns elever med olika former av behov och 

funktionsnedsättningar som till exempel försenad språkutveckling, läs- och 

skrivproblematik, ADHD och elever med autismspektrumtillstånd. Jag har 

valt att inte särskilja dessa elever utan kommer endast att fokusera på hur 

lärarna ser på inkludering av elever i klassrummet. Detta för att jag vill lägga 

fokus i studien på hur lärare ser på inkludering och hur de anpassar sina 

undervisningsmetoder och arbetssätt oavsett vilken elev som inkluderas. 

Svenskämnet är valt med tanke på den demokratiska och språkliga aspekt 

som ämnet står för. Språket utvecklas genom möten med andra människor 

och det samspelet ska utvecklas i klassrummet och spegla hur samhället ser 

ut.  
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3 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs först specialpedagogiskt stöd över tid samt 

svenskämnets framväxt. Läroplanen behandlas kort för att peka på de 

styrande dokument skolan har. Efter det redovisas tidigare forskning med 

fokus på inkludering i ämnet svenska. Begreppen inkludering, skolutveckling 

och ledarskap, specialpedagogiska perspektiv, yttre och inre kompensation 

samt teoretiska utgångspunkter kring lärande beskrivs utifrån relevant 

litteratur. Detta för att ge en djupare bild av de centrala begrepp som 

behandlas i denna uppsats. 

3.1 Historiska perspektiv 

3.1.1 Specialpedagogiskt stöd över tid 

Stöd för elever i särskilt behov har sett olika ut under historien. Under 50-

talet skapades obsklasser för elever med beteendeproblem och senare på 60-

talet så infördes statsbidrag till specialundervisning i enskilda ämnen. Det 

kallade man klinikundervisning. Med utvecklingen av grundskolan så innebar 

det problem för hur lärare skulle hantera de elever som hade problem i 

skolarbetet. Detta resulterade i en expansion av specialundervisningen som 

fördubblades på tio år. Det har funnits en stark tradition av organisatorisk 

differentiering i skolan för elever med vissa skolsvårigheter. Dock har det på 

senare tid funnits en ambition att undervisa alla elever i samma klass. Syftet 

med den ambitionen har varit att undvika segregering av elever med 

funktionsnedsättning eller socioemotionella svårigheter. (Isaksson 2009). 

Exempel på det kan vara att kommuner väljer att lägga ner resursskolor och 

flytta eleverna tillbaka in de vanliga skolorna. Haug (1999) samt Giota & 

Lundborg (2007) menar att det inte är individuell undervisning som används 

mest i praktiken utan undervisningen sker mest som en kollektiv organiserad 

verksamhet i klassen eller grupper och i särskilda grupper utanför klassens 

ramar.  

 

Inkluderingstankarna har gjort att forskningen mer har inriktat sig på det 

relationella perspektivet, vilket kan förenklas med uttrycket ”elever i 

svårigheter” snarare än ”elever med svårigheter” (Emanuelsson, Persson & 

Rosenquist 2001). Vidare har det perspektivet ställts mot ett kategoriskt 

perspektiv där svårigheter har beskrivits som en orsak av låg begåvning eller 

svåra hemförhållanden. De olika perspektiven ställs ofta emot varandra i 

skolvärlden vilket kan leda olika effekter. En effekt med ett kategoriskt 

perspektiv kan bli att problem söks hos individen eller bundet till individen 

istället för att söka orsaker till problemen runt eleven som exempelvis 

skolmiljön. En effekt av det kan bli att elever riskerar att bli stigmatiserade 

som annorlunda.  
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3.1.2 Svenskämnets framväxt 

Tiden efter andra världskriget blev det stora förändringar för skolan. Sverige 

fick en nioårig obligatorisk skolplikt, och en gymnasieskola för alla som gått 

igenom grundskolan (Thavenius 1999). 1962 kom den första läroplanen, och 

på 90-talet decentraliserades skolsystemet. Den centrala myndigheten, 

skolverket, blev mindre styrande och kommunerna fick ansvaret för skolan. 

Nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet fastställdes 1994. I och med 

det fick svenskundervisningen färre timmar och förutsättningarna ändrades. I 

grundskolan skulle nu elever med olika social och kulturell bakgrund 

undervisas i sammanhållna klasser (Thavenius 1999). 

 

Svenskämnet har sett olika ut över tid och forskare är långt ifrån överens om 

vilka kunskaper som är viktiga och lärarna är i sin tur inte överens med 

forskarna. På 50-talet skulle det läsas litterärt bildande böcker och på 60- talet 

var färdighetsträning populärt. Då kom också barn- och ungdomsböckerna in 

på bred front. Det gjorde att en lästraditon med fri läsning följde med in på 

80-talet. Den fria läsningen kom att göra att man närmade sig elevernas 

verklighet och tankevärldar jämfört med realskolans och folkskolan 

litteraturundervisning. De politiska slagorden var ”tillbaka till kulturarvet” 

vilket var en klar markering mot 70-talets kulturpolitiska krav på förnyelse. 

Att definiera basfärdigheterna i svenska blev på 80-talet en stor fråga. 

Skolöverstyrelsen gav det enkla svaret att tala, läsa och skriva är de 

grundläggande färdigheterna. Det var också infört i läroplanen. Under den 

här tiden så gick språkforskningen i riktningen att läs- och skrivundervisning 

skulle innebära att eleverna skulle se mening och sammanhang i vad de 

arbetade med. Denna språksyn innebar att språket utvecklas när det används i 

meningsfulla sammanhang. Det processinriktande skrivandet fick också stort 

genomslag på slutet av 80-talet (Thavenius 1999). 

 

Andan i Sverige har sedan 90-talet formats av ett utpräglat 

effektivitetstänkande och en betoning på individens rätt och möjligheter. Det 

har också varit ett decennium där lärare och elever har efterfrågat ett ämne 

där kunskaperna ska leda till social och intellektuell utveckling. I LpO 94, 

blev det mål och riktlinjer och 1996 presenterades kursplaner med 

betygskriterier (Thavenius 1999). 

 

Lgr 11 har många likheter med LpO 94. Strävansmålen i LpO 94 liknar de 

kunskapskraven som finns i Lgr 11. Nedan följer ett citat ur en artikel tagen 

från hemsidan www.lr.se där Mörk klargör några likheter och skillnader i 

LpO 94 och Lgr 11. 

 

 

 

http://www.lr.se/
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Lgr 11 har samma kunskapssyn som i LpO 94. Dock rangordnas inte 

kunskapskvaliteter på samma sätt som i dagens kursplaner, en viss 

förmåga (till exempel analysera) beskrivs på olika sätt beroende på 

kvalitetsnivå. 

3.2 Läroplanen 

3.2.1 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 

Läroplanen består av tre delar. Det är skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner. En likvärdig utbildning 

innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11). 

3.2.2 Lgr 11 Svenska 

Språket utvecklas genom möten med andra människor och är viktigt för att 

kunna kommunicera och fungera i samhället. I inledningstexten innan syftet, 

i Lgr 11, står det:  

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 

och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11 s.222) 

3.3 Tidigare forskning 

Jag har valt att först kort beskriva inkludering och vad det innebär. Därefter 

kommer ett avsnitt om inkludering i ämnet svenska. 

3.3.1 Inkludering 

Nilholm (2007) skriver att idén om en skola för alla har haft stor betydelse 

för hur skolan ska organiseras. I Lgr 80 så skedde en förändring vad gäller 

specialpedagogikens roll. Det talades om att problem inte nödvändigtvis 

behöver vara individuellt betingade utan att problem också kan bero på 

utbildningsmiljön. Därför utvecklades begreppet inkludering. De som 

kommit att intressera sig för begreppet är framförallt forskare och de som är 

specialpedagogiskt intresserade. I styrdokumenten har däremot inte begreppet 

gjort avtryck. Svenska forskare använder även begreppet delaktighet istället 

för inkludering. I svensk specialpedagogik så finns också perspektiv eller 

synsätt som är en kompromiss mellan ett kompensatoriskt och ett kritiskt 

synsätt där man identifierar skolproblem på olika nivåer som individ-, grupp- 

och organisationsnivå. (Nilholm 2007) 
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Under 2000-talet ser vi i Sverige en långt gången individualisering i 

grundskolan (Egelund, Haug & Persson 2006). Nilholm (2007) gör en 

distinktion mellan integrering som tidigare flitigt användes och inkludering 

som numera mer används. 

 

Medan integrationstanken alltså handlat om hur ”avvikande” barn 

skulle kunna bli en del av befintliga skolmiljöer, så menar man att 

begreppet inkludering handlar om en förändring av hela 

skolmiljön för att anpassa den till mångfalden av elevers olikheter 

(Nilholm 2007 s. 51). 

 

Peder Haug (1998) skriver om specialpedagogik utifrån ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Det viktigaste är rätten att få delta i den ordinarie 

undervisningen. Han menar att utbildning kan ses i relation till social rättvisa. 

Även Ballard (1999) hävdar alla har rätt till deltagande i klassrummet oavsett 

funktionshinder.  

 

Individualisering är ett begrepp som är centralt i diskussioner kring 

specialpedagogik. I skolan ställs ofta lärare inför olika individuella 

förutsättningar i den pedagogiska processen blir det då viktigt att kunna 

identifiera möjligheter och förmågor hos individerna. För att göra det så kan 

ett sätt vara att se specialpedagogik tvärvetenskapligt, det vill säga ur flera 

angrepssvinklar. Specialpedagogik blir då psykologi, psykiatri, sociologi, 

pedagogik, kommunikation och handikappvetenskap (Atterström & Persson 

2000). 

 

Enligt det demokratiska deltagarperspektivet utgår man ifrån att det finns 

olikheter och variationer i elevgrupperna. Tanken är att eleverna ska lära sig 

respekt och acceptera varandra. I det resonemanget ligger också tanken att 

alla elever har något de kan bidra med, utifrån deras förutsättningar. Det är 

inget som behöver kompenseras utifrån det perspektivet. Det demokratiska 

deltagarperspektivet tar alltså sin utgångspunkt i elevens rätt till delaktighet. 

Enligt Egelund, Haug & Persson (2009) kan specialpedagogiska lösningar 

leda till att elever pekas ut eller stigmatiseras. 

 

3.3.2 Inkludering i ämnet svenska 

Det finns inte mycket forskning om inkludering i enskilda ämnen. Vid 

inkluderingsdiskussioner i forskning så diskuteras inkludering mer ur ett 

helhetsperspektiv och inte på detaljnivå. De källorna jag använder mig av är; 

Inkludering i svårigheter – Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning 

av Inger Tinglev, Svenskämnets historia av Jan Thavenius, 

Svenskundervisning i grundskolan av Lars-Göran Malmgren. I detta kapitel 
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tas även LpO 94 och Lgr 11 upp för att belysa kritiken och utvecklingen av 

kursplanerna. 

 

Thavenius (1999) ställde sig frågan hur det kom sig att det individuella 

arbetet fick ett sådant uppsving på 90-talet? Samtidigt som segregationen och 

klasskillnader har ökat i klassrummen så har resurserna minskat. 

Svenskämnet har som andra ämnen präglats av ett effektivitetstänkande och 

en stark betoning på individens rätt och möjligheter. Kursplanens 

formuleringar indikerar att skolan ska ge barnen vad de inte får utanför 

skolan, nämligen; skönlitteratur, kulturarv, värderingar och kunskaper om 

språket. Thavenius (1999) menar att så oproblematiskt är det inte med tanke 

på att barn och ungdomar lever i ett segregerat samhälle med mycket olika 

erfarenheter och upplevelser. Vidare, enligt Thavenius (1999), så saknar 

kursplanen insikten om att svenskämnet kan vara en mötesplats att diskutera 

kulturer, arv och värderingar. Thavenius (1999) menar att huvudproblemet är 

att kursplaneförfattarna har valt att utgå från ett statiskt kulturbegrepp. Det 

borde vara lika viktigt att utgå från elevernas egna texter och mediekultur 

som den etablerade skönlitteraturen. Kursplanen, LpO 94, ger knappast stöd 

för det skapande arbetet där elevers upplevelser och erfarenheter kan 

gestaltas i form av tillexempel noveller och draman. I Lgr 11 verkar det som 

att den aspekten har utvecklats.  

  

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och förståelse för omvärlden (Lgr 11 s. 222). 

 

Tinglev (2005) har skrivit en doktorsavhandling som heter; Inkludering i 

svårigheter, tre timplanebefriade skolors svenskundervisning (2005). Hon 

bygger sin analys på att svenskämnet kan ses som tre olika ämnen och 

ämnesuppfattningar. Det är svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne. Begreppen har hon lånat från Lars-Göran Malmgren (2005). Han 

menar att ovan nämnda ämnesuppfattningar är att betrakta som teoretiska 

konstruktioner. Den första ämnesuppfattningen, svenska som ett 

färdighetsämne, är inriktad på tala, läsa, skriva och lyssna. Form och innehåll 

skiljs ut och tränas var för sig. Denna ämnesuppfattning bygger på en lång 

tradition bakåt i tiden. Malmgren menar att denna ämnesuppfattning inte 

förespråkades i LpO 94. Enligt den andra uppfattningen, svenska som ett 

litteraturhistoriskt bildningsämne så är det litterära kulturarvet centralt. Det 

innehåller då olika viktiga texter som läses kronologiskt samtidigt som 

texternas epoker studeras. Enligt den tredje ämnesuppfattningen, svenska 

som erfarenhetspedagogiskt ämne, ska material hämtas utifrån elevers 

förutsättningar och erfarenheter. 
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Målet är att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse, 

varför undervisningen bör sträva efter att behandla aktuella och 

historiska teman om mänskliga erfarenheter. Här har 

skönlitteraturen en viktig funktion att fylla, eftersom 

skönlitteraturen behandlar teman och ämnen som barn, ungdomar 

och vuxna måste ta ställning till (Tinglev, 2005 s. 55). 

 

Tinglevs (2005) resultat visade att alla elever inte har möjlighet att delta i det 

språkspel som pågår vilket gör att de inte bekräftas socialt, kulturellt eller 

språkligt. Det beror på att svenskundervisningens språkliga norm eller praktik 

sätts av läraren. De elever som har en annan bakgrund, socialt, kulturellt eller 

språkligt riskerar att inte göras delaktiga med tanke på att deras språk inte är 

normen i klassen. Därför kategoriseras de som elever med svårigheter. Istället 

menar Tinglev (2005) att det är den språkliga praktiken, läraren, som 

konstruerar och kommunicerar ut en ojämlikhet. Det gör, i förlängningen, att 

vissa elever har mindre chans att nå målen.  

 

Till alla elever ska skolan förmedla en kärna av gemensamma 

kunskaper och färdigheter. Samtidigt kan lärandet bara ske på 

individnivå eftersom alla elever lär olika, har olika intressen etc. 

Kravet blir då att skolan samtidigt som den ska ge alla elever en 

kärna av lika kunskaper och färdigheter och måste ta hänsyn till 

alla elevers olika sätt att lära, deras behov förutsättningar och 

intressen (Tinglev, 2005 s. 259). 

 

Historiskt sett har denna paradox lösts genom att man i den ordinarie 

undervisningen utgått från alla elevers gemensamma olikheter och 

likheter och inte enskilda elevers olikheter. Det leder till att elever som 

inte når målen erbjuds en traditionell organisatorisk differentierad stöd-

eller specialundervisning (Tinglev 2005). 

3.4 Skolutveckling och ledarskap.  

Det har under de senaste åren betonats att det pedagogiska ledarskapet är 

viktigt och det har blivit en rektors och lärares kanske viktigaste uppgift.  

Dock är det så att administrativa och organisatoriska uppgifter kommit att 

konkurrera med det pedagogiska ledarskapet (Grosin 2003). 

 

Helldin (1997) skriver att begreppet ”En skola för alla” har blivit slitet och 

inte säger så mycket om hur en rättvis inkluderande skola ska förstås. Helldin 

menar att skolan idag skakas om vad gäller olika normer och att skolans 

personal ofta får ta ställning till många förändringar. Vidare skrivs det att det 

behövs en lyssnande, tolkande och ständigt rannsakande forskningskultur där 

teori och praktik ständigt samverkar. 
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Blossing (2003) menar att det finns en lång tradition inom lärarprofessionen 

att varje lärare ansvarar för sin egen undervisning och det finns ingen 

anledning att diskutera tillsammans med kollegor i arbetslag. Därför menar 

författaren att man inte ska ta för givet att lärare och skolledare skulle se den 

egna skolkulturen som ett förbättringsområde. Skolor bör satsa på en kultur 

där lärare ges möjlighet att samarbeta kring pedagogiska frågor och att 

uppfattningar ställs i relation till målen för verksamheten.  

 

Verkligheten kan upplevas olika utifrån olika parters perspektiv. Eliasson 

(1995) anser att både inifrån- som utifrånperspektiv är viktiga. 

Inifrånperspektivet belyser förhållningssättet att se saker med inlevelse och 

empati och utifrånperspektivet belyser förhållningssättet att se saker från 

distans. Vidare kan ett ”uppifrånperspektiv” göra att frågeställningar 

koncentreras till problemdefinitioner, såsom budgetbesparingar och 

nedskärningar. Det perspektivet tar ofta inte hänsyn till de människor som 

arbetar i verksamheten.  

  

Den forskning som endast förmår se människor som ”prickar” 

(som kan trängas in i procenttal, tabeller och 

korrelationskoefficienter) är den som brukar göra sig hörd när det 

handlar om social planering och socialpolitiska beslut som i hög 

grad kan påverka människors liv och vardag” (Eliasson 1995, s. 

187). 

 

Scherp (2003) menar att skolan har gått från en tradition av regelstyrning till 

målstyrning. Det har på senare år inneburit att man i ett antal kommuner i 

skolan använt olika mätinstrument från näringslivet och använt dem inom sin 

verksamhet. Det har blivit till en situation där elever ses som kunder och 

rektorer som enhetschefer i tjänsteproduktionen. Därför kan en lärare och en 

skolledares förståelse av utvecklingsprocessen ha väldigt lite gemensamt med 

det som man ger uttryck för på central nivå.  

 

Om man med kunskap menar att eleverna ska kunna återge vad 

de läst eller hört inom ett visst ämnesområde, så torde 

mätbarheten vara större än om man med kunskap menar 

förändringar i elevernas föreställningsvärldar och deras förmåga 

att omsätta sina kunskaper i nya situationer. Om man inte 

begränsar sig till de kunskapsområden som visar sig i betyg, utan 

även tar med elevernas sociala utveckling och införlivande av 

demokratiska värden blir det än svårare att mäta resultaten. 

Risken är stor att man i en målstyrd verksamhet ”tvingas” välja 

att mäta det lätt mätbara istället för det som är väsentligt. (Scherp, 

2003, s. 23).  
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3.5 Specialpedagogiska perspektiv 

Nedan följer en mer utförlig presentation av de perspektiv som återkommer i 

specialpedagogiska diskussioner. Nilholm (2007) definierar perspektiv som 

något som ska underlätta för att få en förståelse av ett forskningsområde. De 

perspektiv som Nilholm tar upp är det kompensatoriska perspektivet, det 

kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001) skriver om det relationella och det kategoriska 

perspektivet vilket också berör specialpedagogiska perspektiv och begreppen 

går in i varandra. 

3.5.1 Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Om vi ska förstå det specialpedagogiska fältet med relationella glasögon så 

blir samspelet med pedagogiken fundamental. Det som blir viktigt är då att 

inte söka förklaringar i en enskild individs uppträdande, utan svårigheter kan 

bero på förutsättningar runt och omkring eleven. Ett relationellt perspektiv 

innebär att det mesta av elevens förutsättningar kan ses relationellt. Vidare 

förklaras det med uttrycket som ”elever i svårigheter” snarare än kategorisk 

där elever ses som ”elever med svårigheter” (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist 2001).  

 

Mot det relationella perspektivet ställs alltså det kategoriska perspektivet där 

svårigheter förklaras som effekter av låg begåvning eller andra problem 

kopplade till individen. Dessa svårigheter har traditionellt förklarats med 

hjälp av olika diagnoser, enligt en medicinsk psykologisk modell. 

 

Nedan en tabell som visar förklaringsmodeller utifrån det relationella och det 

kategoriska perspektivet. 
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 Ett kategoriskt 

perspektiv 

Ett relationellt 

perspektiv 

Uppfattning av 

pedagogisk kompetens 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Förmågan att anpassa 

undervisning och stoff 

till skilda 

förutsättningar för 

lärande hos eleverna. 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp 

direktrelaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Kvalificerad hjälp att 

planera in 

differentiering i 

undervisning och 

stoff. 

Orsaker till 

specialpedagogiska 

behov 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat 

sätt individbundna. 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i 

mötet med olika 

företeelser i 

utbildningsmiljön 

Tidsperspektiv Kortsiktighet Långsiktighet 

 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder. 

Eleven Elev, lärare, 

lärandemiljö 

Förläggning av 

ansvaret för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. 

Arbetsenheter (-lag) 

och lärare med aktivt 

stöd från rektor (och 

hemmet). 

 

(Persson B, 1998, citerad av Atterström & Persson 2000, s.22). 

3.5.2 Kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska synsättet grundar sig på att specialpedagogikens uppgift 

är att kompensera brister hos individen. Forskningen som grundar sig på detta 

perspektiv har sin grund i en medicinsk/psykologisk syn på problem. De barn 

där mest åtgärder har satts in har varit i grupper med barn som har problem i 

lärandesituationer, tillexempel lässvårigheter, psykosociala svårigheter eller 

andra svårigheter och barn med utvecklingsstörning. De grundläggande 

stegen i ett kompensatoriskt perspektiv är: identifiering av problemgrupper, 

sökandet efter neurologiska och psykologiska förklaringar och olika metoder 

för att arbeta med problemen. Här ses specialpedagogisk kompentens som ett 

kompetent stöd för de diagnostiserande problem som eleven har. Det är 

snarare så att speciellt stöd förespråkas än inkluderande stöd. (Nilholm 2007).  
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3.5.3 Kritiska perspektivet 

Det kritiska perspektivet tar sin utgångspunkt i kritik mot det 

kompensatoriska perspektivet. Det uttrycks att specialpedagogiken kan vara 

utpekande. Bland annat ifrågasätts antagandet om att skolmisslyckanden är 

bundet till eleven. Nilholm (2007) kritiserar också antagandet om att 

diagnoser används för att beskriva en elev snarare än som redskap för att 

hjälpa eleven. Företrädare för det kritiska perspektivet hävdar att orsaker till 

skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven. Orsaker till skolmisslyckanden 

bör då sökas i och runt skolmiljön. Det kan ha att göra med lärare, material, 

organisation och arbetsformer. En fråga kan vara om skolan/läraren skapar 

och vidmakthåller olika grupper. Det kritiska perspektivet kallar dessa 

grupper för sociala konstruktioner. Företrädare för det kritiska perspektivet 

vill skapa en skola utan speciellt språkbruk eller en segregerande 

organisation. Det kritiska perspektivet kritiserar specialpedagogikens 

värderande och marginaliserande effekter. Barns olikhet ses som något som 

berikar verksamheten. 

3.5.4 Dilemma perspektivet 

Det kritiska perspektivet har i sin tur kritiserats utifrån ett tredje perspektiv, 

nämligen dilemmaperspektivet. Nilholm (2007) anser att det moderna 

utbildningssystemet står inför vissa grundläggande dilemman. Nilholm 

använder sig av en sociokulturell teori för att förklara sitt perspektiv. Det 

innebär att perspektivet ska förstås utifrån sociala och kulturella 

sammanhang. Forskning rörande specialpedagogik tenderar att fokusera på 

vissa gruppers situation och det kan bidra till att upprätthålla skillnader, 

mellan det normala och onormala. Vissa forskare delar kritiken mot 

kategoriseringen men dilemmat där blir att varje utbildningssystem av 

nödvändighet behöver använda sig av någon form av kategorisering. En risk 

med att inte kategorisera är att man då inte identifierar vilka problem eleven 

har. Ett annat dilemma är att forskningen inte tillräckligt problematiserar 

begrepp som inkludering och integration. I Sverige så kan man anta att 

politiken utgår från det teoretiska resonemanget att inkludering och 

deltagande är det överordnande värdet samtidigt som att lagstiftningen stöder 

kompensatoriska lösningar som specialskola och små undervisningsgrupper. 

(Nilholm 2007). För en lärare i en skola skulle den ideologiska övertygelsen 

kunna spela roll för vilka elever man anser vara i behov specialpedagogiska 

lösningar. 

3.6 Rumslig, social eller didaktisk inkludering 

Asp-Onsjö (2006) beskriver tre olika typer av inkludering; rumslig, social 

och didaktisk. Rumslig inkludering kan innebära att eleven tillbringar sin tid i 

samma lokal som sina skolkamrater under skoldagen. Social inkludering kan 

betyda att eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med lärare och 
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klasskamrater. Den didaktiska inkluderingen beskrivs som elevens 

kunskapsmässiga utveckling. Asp Onsjö (2006) menar att eleven kan vara 

inkluderad utifrån en eller flera aspekter. Det innebär till exempel att en elev 

kan sitta i ett klassrum med sina klasskamrater och lärare och fungera socialt. 

Då är den eleven socialt och rumsligt inkluderad men inte didaktisk. Vidare 

menar Asp-Onsjö (2006) att inkludering är en ständigt pågående och ibland 

ganska krävande process som berör hela omgivningen där eleven ingår. Att 

vara medveten om hur en elev är inkluderad kan för en lärare användas som 

ett praktiskt redskap för att analysera en elevs skolsvårigheter. Enligt Asp-

Onsjös modell så är en elev fullt inkluderad om personalen har planerat och 

tänkt igenom elevens lärande ur samtliga tre aspekter.  

3.7 Yttre och inre kompensation 

Att ha svårigheter i ett ämne kan bero på en mängd olika saker. Jacobsson 

(2006) tar upp tre huvudinriktningar vilka kan användas för planering av 

åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Den första inriktningen tar 

upp arbetet med självbild, motivation och fonologisk medvetenhet. Forskning 

har visat att relationen till läraren är viktig vad det gäller elever med läs- och 

skrivsvårigheter i lässituationer. Den andra inriktningen handlar om att träna 

och hitta olika medel för att automatisera läs- och skrivfärdigheten. Denna 

väg har skolan som tradition utnyttjat i hög grad. Den tredje inriktningen 

utgörs av inre och yttre kompensation. Inre kompensation kan vara att elever 

med olika handikapp hittar och utvecklar strategier, exempelvis en god 

lyssningsförmåga. Yttre kompensation kan vara tekniska hjälpmedel eller 

olika förhållningssätt. Alla tre inriktningar är viktiga och bör vara centrala 

frågor att arbeta i arbetet med eleverna. En annan viktig fråga i skolorna är att 

se över organisationen. Organisation och resursfördelning är något som kan 

påverkas av många faktorer, tillexempel ideologi om inkludering och 

exkludering, diagnoser, utrymmen, lärarkompetens, ledning, resurser, stora 

klasser, samarbete med kollegor och elever med mera.  

 

En viktig konkret fråga kan då vara hur arbetslag på skolorna samarbetar med 

speciallärare/specialpedagog för att organisera, utvärdera och planera 

elevernas utveckling vad gäller läs- och skrivsvårigheter. 

 

Figuren nedan visar de tre inriktningar som Jacobson (2006) menar skulle 

kunna användas som en modell för pedagogiska forskningsinsatser.  
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(Jacobson 2006, s. 21) 

3.7.1 Inre kompensation 

Med inre kompensation menar man de vägar som personer försöker finna 

runt sina egna problem. Vad gäller alla pedagogiska insatser bör man gynna 

elevens egna kompensationsstrategier. Det är därför viktigt att titta på hur vi 

kan stödja elevens sätt att lära sig på. Vissa elever har inte lärt sig att själva 

kompensera sina svagheter. De eleverna riskerar då att hamna i negativa 

strategier genom att använda olika försvarsmekanismer. På sikt kan det leda 

till sämre självbild, undvikande eller förnekande (Jacobson 2006). Frågan är 

då på vilket sätt lärare gynnar varje elevs inlärningsstil? 

3.7.2 Yttre kompensation 

Denna kompensation tar upp det stöd som hjälper en lässvag person. Det kan 

vara att lärare har ett accepterande förhållningssätt och hänsynstagande. Det 

kan ha att göra med vilka texter man väljer, val av metod, anteckningar och 

anpassade läxor. Det kan också vara att man vid prov använder förlängd 

skrivtid eller muntliga förhör. Det finns även möjligheter med tekniska 
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lösningar att kunna kompensera individer med läs- och skrivsvårigheter. Det 

kan exempelvis vara talböcker eller talande ordbehandlare (Jacobsson 2006). 

3.8 Teoretiska utgångspunkter kring lärande 

Arbetets vetenskapliga inriktning bygger på det sociokulturella och det 

social-konstruktivistiska perspektivet.  

3.8.1 Sociokulturella perspektivet 

I det sociokulturella perspektivet är samspelet med omgivningen 

utgångspunkten. Människor utvecklas där i samspel med andra människor. 

Vad gäller det sociokulturella perspektivet är den sociala omgivningen och 

kulturen vägledande för hur lärande och utveckling sker. Vygotskij är stark 

företrädare för den sociokulturella teorin (Säljö 2000). Nedan görs en 

jämförelse mellan Piaget och Vygotskij för att ytterligare klargöra det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Piaget såg barn som små vetenskapsmän som på egen hand konstruerar 

kunskap. Vygotskij däremot menade att barnet bygger upp sin kunskap om 

världen, men att det barnet också ingår i ett socialt- och kulturellt 

sammanhang. Han menade att barnets utveckling var beroende på vilken 

kulturell situation barnet befinner sig i. Där ska utveckling ses som ett 

resultat av barnets samspel med bland annat föräldrar och lärare. I det 

samspelet och för att lära sig möta problem och hantera omgivningen 

utvecklar människan psykologiska verktyg, först och främst genom språket. 

Språk och kultur hänger ihop med den kognitiva utvecklingen. Det sker både 

inifrån och ut och utifrån och in.  

 

Utifrån det sättet att se på utveckling började Vygotskij intressera sig för hur 

barn kan förbättra sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga när de ställs 

inför ett problem. Här skiljer sig också Piaget och Vygotskij; Piaget menar att 

utveckling och utbildning är oberoende av varandra medan Vygotskij anser 

att dessa går hand i hand. Ur den aspekten är det viktigt hur förälder eller 

lärare förhåller sig till barnets utveckling och inlärning. För att barnet ska 

kunna utnyttja sin proximala utvecklingszon optimalt, måste läraren, dels 

kunna identifiera vad barnet kan just nu, dels förstå vad han/hon kan göra för 

att hjälpa barnet vidare. Därför tog Vygotskij upp den proximala 

utvecklingszonen, att den vuxna med hjälp av lagom motiverande uppgifter 

hjälper barnet att utveckla sitt tänkande och språk. Det ska vara på den nivån 

att barnet ska klara av uppgifterna. (Hwang & Nilsson 2003).  

 

3.8.2 Konstruktivistiska perspektivet 

Det konstruktivistiska synsättet innebär att sociala företeelser och kategorier 

inte bara skapas via socialt samspel utan också befinner sig i ett tillstånd av 
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ständig revidering (Bryman 2011). Mening konstrueras genom samspelet 

mellan människor. Genom dessa konstruktioner skapas och utvecklas vår 

självförståelse och verklighetsuppfattning (Thomassen 2006). Nedan ett 

positivt exempel på vad sociala konstruktioner kan medföra. 

 

Den lärare som har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt och har 

en vetenskaplig metodisk skolning är van att vrida och vända på 

argument och att se problem ur olika perspektiv. Det är också en 

person som vi tror är van att ta del av vetenskapliga artiklar kring 

olika aktuella forskningsrön (Dimenäs 2007, s. 15). 

 



 

   Sida 17 av 33 
 

4 Metod 
I detta kapitel beskrivs hur och med vilken metod intervjumaterialet till 

uppsatsen har samlats in, bearbetats och analyserats. 

4.1 Strategi 

Jag har valt samla in informationen till resultatet utifrån en kvalitativ ansats. 

Det innebär att jag väljer att lägga vikten vid hur individer tolkar och 

uppfattar sin sociala verklighet. I det rymmer en bild av verklighet som är 

föränderlig och hör till individers skapande och konstruerande förmåga 

(Bryman 2011). Molander (2003) skriver att ett begrepps språkliga innebörd 

kan betyda något gemensamt för många, d v s ett intersubjektivt begrepp. Det 

är säkert så att vi har många personliga associationer och föreställningar 

kring ett ord, tillexempel de teman vilka mina intervjufrågor bestod av. Att ta 

reda på vad som är en gemensam respektive subjektiv uppfattning av 

innebörden i något är svårt att avgöra. Det kan man ta reda på genom att 

kommunicera med andra, att fråga andra. 

 

Därför framstod intervjun som det bästa sättet att nå mitt syfte och få svar på 

mina forskningsfrågor. Jag ville också få möjlighet att ställa följdfrågor vilket 

intervjuer ger möjlighet till. Vad gäller den kvalitativa forskningsintervjun så 

krävs det kunskap om ämnet, särskilt vad det gäller förmågan att ställa 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009). Den intervjuformen kallas för 

semistrukturerade intervjuer men kan också kallas för djupintervjuer eller 

kvalitativa intervjuer. I en sådan intervju har forskaren en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska behandlas (Bryman 2011).  

4.2 Urval  

Min tanke från början var att göra fyra intervjuer. Tre intervjuer blev gjorda, 

då den fjärde läraren blev sjuk vid tillfället intervjun skulle göras. Då tiden är 

en begränsande faktor i denna studie valde jag färre intervjuer och mer tid för 

analys av dessa intervjuer. 

 

Undersökningen är gjord i liten kommun i södra Sverige. Intervjupersonerna 

är målstyrda urval som valts utifrån forskningsfrågorna; Vad kan ett 

inkluderande arbetssätt betyda ut lärarperspektiv? Hur tänker lärare kring 

undervisningsmetoder vid inkludering? Vilka möjligheter och hinder finns det 

med inkludering i ämnet svenska, ut lärarperspektiv? Fokus i dessa frågor 

ligger på lärare i ämnet svenska, årskurs 6-9. Intervjupersonerna som valdes 

är lärare i svenska De är bekanta med de frågor som intervjuguiden 

innehåller, se bilaga 2, med tanke på förkunskaperna de har om de centrala 

begreppen (Bryman 2011). Lärarna i studien har mellan åtta och femton års 

lärarerfarenhet. Gemensamma nämnare är att de alla är utbildade 

svensklärare och har arbetat som svensklärare på högstadiet. 
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En personlig kontakt togs med lärare på en högstadieskola som har flera års 

erfarenhet och undervisar i ämnet svenska. Jag presenterade mig själv och 

min uppsats samt frågade om det fanns intresse att medverka i en intervju. 

När jag hade hittat fyra intresserade skickade jag ut ett brev via e-post där jag 

beskrev syftet med min uppsats och vad för information jag var intresserad 

av, se bilaga 1. Därefter bokades tider in för respektive intervju. 

4.3 Intervjufrågor 

Intervjufrågorna har utformats utifrån syftet med studien.  

 

Syftet är att ta reda på vad inkludering betyder för lärare och hur det 

kan påverka arbetet i klassrummet. Syftet är också att öka förståelsen 

för hur lärare tänker kring inkludering i form av undervisningsmetoder. 

Begreppet inkludering problematiseras ur lärarperspektiv. 

 

Huvudfrågan bygger på lärarens syn på inkludering. Hur ser du på begreppet 

inkludering utifrån dina erfarenheter? Denna fråga anser jag viktig då läraren 

får en möjlighet att berätta om sin erfarenhet kring inkludering. För att få en 

koppling till ämnet svenska ställdes även frågorna: Hur ser du på 

möjligheterna med inkludering i ämnet svenska jämfört med något annat som 

du undervisar i? Hur ser du på dagens svenska skola? Vad är ett 

inkluderande arbetssätt och förhållningssätt i ämnet svenska för dig? Ge 

exempel!  

 

Intervjuguiden har en halvstrukturerad karaktär med öppna frågor som 

beskrivs ovan. Intervjuerna inleddes med dessa frågor för att sedan ledas 

vidare med följdfrågor som anpassades utifrån hur intervjun utvecklade sig. 

4.4 Genomförande  

Jag genomförde intervjuerna på samma skola i ett samtalsrum. Jag använde 

bandspelare. Den var hela tiden synlig och jag kunde märka en aning av 

nervositet när bandspelaren sattes på. Dock tyckte jag den oron försvann 

vartefter intervjun fortlöpte. Jag utgick från min intervjuguide, se bilaga 2, 

men ibland gled intervjun in på intressanta sidospår vilket jag var medveten 

om. Jag försökte vara tyst mellan frågorna för att inte riskera att påverka 

informanten (Kvale 1997). Intervjuerna gjordes också på tider då lärarna hade 

tid att svara och inte behövde stressa iväg till något annat. 

 

Efter intervjuerna så skrev jag ner svaren för att få ett bättre underlag att 

analysera. Jag jämförde svaren och försökte hitta olika trender eller mönster. 

Det jag sedan gjorde var att dela upp svaren under respektive forskningsfråga 

för att få en tydlig struktur på resultatdelen. Jag sammanfattade 
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intervjusvaren och förtydligade vissa delar med citat för att tydligt få fram 

likheter och olikheter i lärarnas svar. 

4.5 Etiska aspekter 

De intervjuade är skyddade enligt fyra allmänna krav på forskningen. Dessa 

krav delas in i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Vad gäller informationskravet och samtyckeskravet så ska deltagarna 

informeras om villkoren för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt och 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Informationskravet innebär 

också att som forskare kunna balansera mellan att ge för mycket detaljerad 

information och utelämna aspekter som är intressanta (Kvale & Brinkmann 

2009). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna är anonyma och att deras 

personuppgifter hanteras varsamt. De inspelade intervjuerna har enbart 

hanterats av mig och kommer att raderas. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter om enskilda personer bara får användas för forskningsändamål. Det 

innebär också att materialet bara kommer att användas inom ramen för detta 

projekt. Deltagarna kommer också få erbjudande att läsa exemplar av 

rapporten (Vetenskapsrådet 2007). 

4.6 Valititet och reabilitet 

Inför valet av intervjufrågor så var jag väldigt noga med att göra frågorna 

öppna så att det skulle bli möjligt att ställa följdfrågor. I intervjuguiden, 

bilaga 2, ges exempel på möjliga följdfrågor. Följdfrågor ökade möjligheten 

att få svar på det jag ville undersöka. (Kvale & Brinkmann 2009). Det 

innebär också att svaren ökar sin giltighet, det vill säga att den intervjuade 

svarar på det som intervjuaren frågar om (Olsson & Sörensen 2004). Jag har 

försökt att uppfylla reliabilitetskravet genom att vara noggrann i 

datainsamlingen – vid intervjuerna och utskrifterna av dem.  
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de tre intervjuerna. Strukturen i 

resultatet har konstruerats efter forskningsfrågorna. Huvudfrågan: Vad kan ett 

inkluderande arbetssätt betyda ur lärarperspektiv? Den kommer sedan att 

besvaras genom delfrågorna Hur tänker lärare kring undervisningsmetoder 

vid inkludering? och Vilka möjligheter och hinder finns det med inkludering i 

ämnet svenska? Fokus i intervjuerna var på inkludering i ämnet svenska, 

vilket framgår i resultatet. För att ge en tydlig bild av vad som framkom i 

intervjustudien så använder jag en hel del citat i redovisningen. 

 

För att förtydliga resultatet kommer en avslutande sammanfattning att göras. 

5.1 Vad kan ett inkluderande arbetssätt betyda ur 
lärarperspektiv? 

Lärare 1 ansåg att inkludering står för att elever har andra elever att se upp till 

som drar arbetet framåt. Läraren ska i det perspektivet vara flexibel och 

kunna undervisa på många olika sätt. Lärare 2 ansåg att inkludering som 

begrepp kan betyda olika saker. Hon tyckte att inkludering kunde vara att 

elever sitter i samma rum och jobbar med samma sak fast utifrån elevernas 

olika förutsättningar. Samtidigt ansåg att hon att det fanns elever som var så 

långt ifrån kunskapsmässigt att det inte blev något lärande för de eleverna. 

Hon ansåg att vissa elever saknade omvärldskunskap och därför inte kunde 

lära av de andra eleverna. Hon ställde sig därför frågande vad inkludering 

betyder. Lärare 3 ansåg att inkludering betyder att ingen sorteras ut med 

bakgrund av deras svårigheter. Alla kan vara med och bidra på sitt sätt.  

 

Av intervjusvaren framgår det således att lärarnas syn på ett inkluderande 

arbetssätt varierade med elevers förkunskaper samt lärarens personliga 

inställning och flexibilitet. Det framkom också att det är viktigt att läraren 

hade tilltro till sina elever och hittade lösningar som gjorde att alla elever fick 

känna att de lyckades. Lärarnas syn på ett inkluderande arbetssätt berodde 

också på vilken del av svenskan de undervisade i. Vissa moment är enklare 

och tydliga medan andra moment kräver en bredare kunskapsbas att stå på till 

exempel omvärldskunskap. 

 

Resultaten av intervjusvaren kommer att behandlas i avsnitten nedan. 

5.1.1 Hur tänker lärare kring undervisningsmetoder vid 
inkludering? 

Något som betonades i intervjusvaren var att anpassa undervisningen så 

eleverna gavs möjlighet att lära av varandra. Lärare 3 berättade; för att kunna 

anpassa undervisningsmetoder och samtidigt inkludera elever i klassrummet, 

så krävs det att läraren har tydliga föreläsningar som bygger förväntningar 
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och förförståelse. Den tydligheten gjorde att eleverna blev medvetna om hur 

de klarade av uppgifterna och då blev det också enklare att hjälpa varandra. 

Den tydligheten är extra viktig för barn med svårigheter och speciellt när 

klasserna är stora och tiden för varje enskild elev är mindre.  

 

Lärare 3: Elever lär av varandra och jag är av den uppfattningen 

att de flesta eleverna vill vara som alla andra. Därför anpassar jag 

läxor på elevernas nivå och behandlar alla lika från dag ett. Jag 

sitter inte och gör en massa analyser om vad de inte kan. Jag har 

samma förväntningar på alla elever. 

 

Citatet nedan handlar om gruppdiskussioner och hur det kan vara en bra 

undervisningsmetod för få att alla elever delaktiga.  

 

Lärare 3: Jag låter mina elever ta jättemycket eget ansvar, men 

under korta stunder. Så om vi tillexempel har kollat på en film så 

säger jag sedan; ”Nu ska vi ha gruppdiskussioner!”. Jag fostrar in 

mina elever, jag tränar dem direkt när de kommer i sjuan. När jag 

säger att det är gruppdiskussion kan jag lita på att de gör det och 

sen kan jag sitta med i en grupp och lyssna och sen sitter de andra 

och diskuterar och håller sig till sitt ämne och får uppgifter utav 

mig vad dem ska prata om. Jag har gått igenom matrisen vad som 

gäller för samtal innan, att man ska fördela ordet. Jag är väldigt 

tydlig med vilka förväntningar jag har. Sen säger jag; ”Nu är det 

ert ansvar att diskutera det här och träna på detta”. Jag gör en 

bedömning när jag sitter och lyssnar, som jag gör i mina 

anteckningar och som jag har med mig den dagen när jag ska 

sätta betyg. Men där får de ju ta jättemycket eget ansvar.  

 

Lärare 1 menade att det också gäller att vara flexibel både vad gäller sina 

undervisningsmetoder men också vad gäller förhållningssätt. 

 

Lärare 1: Det som funkar idag funkar inte imorgon. Man måste 

vara noga med att inte bara vara flexibel i undervisningsmetoder 

mycket aktiv och utan också i sina förhållningssätt. 

 

Det förefaller vara så, utifrån detta perspektiv, att utmaningen att arbeta 

inkluderat i ett klassrum är att få lever att göra samma sak fast på olika nivå. I 

detta fall tog lärare 1 upp ett tänkbart exempel med en elev som skulle kunna 

sitta vid en dator och göra samma sak som de andra. Det innebär alltså att 

undervisningen och/eller lärandet är lika men innehållet olika. 

 

Lärare 1: Det är ju det som är inkludering, att vi gör likadant fast 

på den nivån vi befinner oss och utifrån de förutsättningarna vi 



 

   Sida 22 av 33 
 

har. Har en elev koncentrationssvårigheter kan den eleven sitta 

vid en dator. Men det kan även innebära att den allra duktigaste 

eleven kan sitta bredvid och jobba med precis samma sak. 

 

Lärare 3 nedan hade en klass där eleverna hade haft med sig bra kunskaper 

från mellanstadiet men även de behövde givetvis en vidgad kunskapsbas att 

stå på och därför anpassade läraren sin undervisningsmetod utifrån 

ämnesinnehållet. Svaren visade också att det är väldigt viktigt att en lärare är 

väldigt flexibel och aktiv när vissa moment ska genomföras. Dels för att 

eleverna inte har förkunskaper och dels för att eleverna ska förstå vad de ska 

göra. Nedan är ett citat som visar att läraren är lärande och det kan översättas 

med att läraren är aktiv, undervisande och förklarande. 

 

Lärare 3: När jag undervisar i litteraturdiskussioner, tillexempel 

om upplysningstiden, så kan man säga att jag har föreläsningar, 

om hur det var på den här tiden. Där är jag väldigt lärande för att 

eleverna ska få en bra förförståelse.  

5.1.2 Vilka möjligheter och hinder finns det med inkludering i 
ämnet svenska? 

Inkludering i ämnet svenska ur ett lärarperspektiv kan ses på flera olika sätt. 

Resultatet visar att lärarna i intervjustudien såg olika möjligheter- och hinder 

med inkludering beroende på tidigare erfarenheter. Ämneskombinationen 

spelade roll i den meningen att det är olika lätt att arbeta inkluderat i olika 

ämnen. Svar som dök upp under samtliga intervjuer var storlek på klassen, 

klassens förkunskaper samt speciallärarens roll.  

 

Lärare 1 med kombinationen svenska och no uttryckte att det är enklare att 

inkludera elever i svenska med tanke på att det finns mer anpassat material 

där. 

 

Lärare 1: Jag tycker att inkludering i svenska är något av det 

enklaste att göra för du kan lägga undervisningen på så många 

olika sätt. Det finns mer anpassat material i svenska jämfört med 

no:n. Det blir enklare i svenska att anpassa materialet för 

eleverna. 

 

Lärare 2 med kombinationen svenska och engelska uttryckte att engelska är 

enklare att arbeta inkluderat i. 

 

Lärare 2: Jag tycker att svenska är mer komplext och det är mer 

att du ska tänka till. I engelska är det mer att du ska lära dig att 

kommunicera, att kunna använda bokstäver och ord i rätt ordning. 

I engelska behöver du inte dra slutsatser och göra kopplingar som 
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du behöver i svenska. Min erfarenhet säger också att det är 

enklare som elev att dras med och lära av de andra i engelskan. 

 

En stor utmaning med att arbeta inkluderat är att klasserna är stora och det 

blir svårt att hinna med och hjälpa alla. 

 

Lärare 3: Utmaningen är att vi har så stora klasser. Det blir så 

jobbigt, för lärarna är det ju väldigt jobbigt att ha ett inkluderande 

arbetssätt.  

 

Enligt svaren så kan det vara vanskligt att plocka ut elever från 

undervisningen. Att placera eleverna i mindre grupper kan göra att eleverna 

känner sig utanför. Det kan också göra att eleverna skapar en negativ bild av 

skolan.  

 

Lärare 3: Pedagogiskt sett ur ett elevperspektiv, är min 

uppfattning att eleven lär sig mest genom att vara i en klass där 

det finns de som kan mer som drar och visar och lägger ribban. 

Elever som plockas ut ur klassen riskerar att känna sig utanför 

och en negativ bild av skolan. 

 

Lärare 1: Inkludering är det som för eleven framåt, att man har 

andra elever att se upp till. Inkludering innebär för mig att kunna 

undervisa och vara flexibel på många olika sätt. 

 

Lärare 2 hade en elev som skiljde sig väldigt mycket i kunskapsnivå och 

därför får svårt att arbeta inkluderat. För den eleven skulle det kunna vara en 

fördel att vara i en mindre grupp för att känna stöd och utvecklas. 

 

Lärare 2: Det står i kunskapskraven att alla elever ska kunna läsa 

vuxenlitteratur. Jag har en elev som jag inte kan sätta 

vuxenlitteratur i händerna på då han inte förstår. Då faller det här 

med litteraturdiskussioner. 

 

Samma lärare uttryckte svårigheterna att arbeta inkluderat på ett annat sätt. 

 

Lärare 2: Läroplanen säger att undervisningen ska vara 

individualiserad. Jag tolkar det som att det är på elevens egen 

nivå, att eleverna ska arbeta med olika saker i klassrummet. Men 

om eleven inte är på den nivån så han förstår vad vi pratar om är 

det svårt att få eleven att känna sig inkluderad. 

 

Lärare 2 och lärare 3 hade helt skilda uppfattningar om hur man hanterade 

elevers olika förkunskaper kunskaper och utvecklande av förståelsen.  Lärare 
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3 svarade också hur elever genom bokdiskussioner kan elever träna sin 

läsförståelse vilket är en inkluderande fördel. 

 

Lärare 3: Ett inkluderande arbetssätt tar väldigt mycket tid, 

speciellt med tanke på att jag har elever med Aspergers, ADHD 

och dyslexi. Eleverna hade dock bra kunskaper med sig från 

mellanstadiet vilket har gjort att jag inte har behövt göra några 

större anpassningar. Däremot missar ofta de svaga eleverna att 

tolka budskap i texter men när de sitter med i gruppdiskussioner 

utvecklas läsförståelsen för då hör de vad andra elever har sagt. 

 

Alla tre lärare betonade att speciallärarens roll ska till största del vara riktad 

och välplanerad. Insatserna ska vara riktade, till exempel träning av 

läsförståelse eller arbetsminnesträning. Lärarna var också överens om att 

eleverna måste träna mer för att utvecklas. Det föreföll vara så att lärare 1 

tyckte att samarbete med arbetslaget är viktigt för att eleven ska utvecklas.  

Lärare 2 och 3 nämnde inget om samarbete med arbetslaget. Här finns också 

intressanta olikheter i hur man ser på speciallärarens roll i 

inkluderingsprocessen. Lärare 1 betonade samarbete, lärare 2 betonade att 

hon vet vilken hjälp som behövs och vill ha endast den. Lärare 3 efterfrågade 

specifik hjälp. 

 

Lärare 1: Jag tycker att specialläraren uppdrag är främst till för 

eleven. Hjälpen ska vara fullständigt riktad till eleven och inte för 

att läraren inte orkar med någon elev. Det är också viktigt att 

arbetslaget är med och stöttar. Att vi tillsammans hittar lösningar. 

 

Lärare 2: Jag vill ha den hjälpen jag ber om och inget annat. Det 

kan tillexempel vara att be en elev träna läsförståelse 20 minuter i 

veckan. Många gånger handlar det inte om stora insatser utan små 

insatser som verkligen hjälper eleven. 

 

Lärare 3: Jag tycker att speciallärarens uppgift är att hjälpa eleven 

tillexempel med arbetsminnesträning. Det är faktiskt så att om en 

elev ligger efter så ska ju den eleven träna mer och inte mindre. 

 

5.2 Sammanfattning av resultat 

För att besvara studiens huvudfråga Vad kan ett inkluderande arbetssätt 

betyda ur ett lärarperspektiv? delades intervjusvaren upp i de två 

delfrågorna.  

 

Hur tänker lärare kring undervisningsmetoder vid inkludering? var den 

första delfrågan. Det visade sig att vilken undervisningsmetod lärarna 
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använder delvis beror på vilket moment i ämnet svenska som eleverna arbetar 

med. Om elevernas omvärldskunskap sätts på prov ansåg lärare 1 att läraren 

måste vara flexibel i sitt undervisningssätt för att eleverna ska kunna ta till sig 

undervisningen och i förlängningen också kunna hjälpa varandra. Läraren 

fick då lägga mycket tid på att bygga upp förförståelse och ge tydliga ramar 

för arbetet i klassrummet. Lärare 3 såg en inkluderande fördel med 

bokdiskussioner. Vid litteraturläsning arbetade eleverna med samma bok fast 

på olika nivå. Då kunde de svaga eleverna vid gruppdiskussioner lära av de 

”bättre” för att tolka och analysera budskap i böcker. På det viset tränas de 

svagare elevernas läsförståelse.  

 

I resultatet av delfrågan Vilka möjligheter och hinder finns det med 

inkludering i ämnet svenska, ur lärarperspektiv? visade det sig att lärarna i 

sin helhet ansåg att det både fanns möjligheter och hinder med inkludering. 

En möjlighet om man avser att inkludering betyder att alla elever ska vara i 

klassrummet oavsett hinder, var att eleverna lär av varandra. Lärare 2 ansåg 

att ett hinder med inkludering kunde vara om eleverna låg för långt ifrån 

varandra kunskapsmässigt. Sannolikheten för att eleverna då kan hjälpa 

varandra blir mindre. Lärare 3 tyckte att den största utmaningen med stora 

klasser är att inkluderande arbetssätt tar mycket tid i anspråk och det blir 

svårt att ge eleverna den hjälp de behöver. Speciallärararen uppgift var, enligt 

2 av lärarnas svar, att dels hjälpa eleverna med specifika uppgifter och dels 

vara en del i samarbetet med arbetslag. Lärare 2 visste vilken hjälp som 

efterfrågades och ville ha den och inget annat. 
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6 Analys 
Kapitlet innehåller en analys av intervjuresultatet i förhållande till uppsatsens 

syfte och forskningsfrågor.  

 

Syftet var att ta reda på vad inkludering betyder för lärare och hur 

det kan påverka arbetet i klassrummet. Syftet är också att öka 

förståelsen för hur lärare tänker kring inkludering i form av 

undervisningsmetoder. Begreppet inkludering problematiseras ur 

lärarperspektiv.  

 

Strukturen i kapitlet bygger på att huvudfrågan analyseras. Resultatet från de 

två delfrågorna kommer att behandlas genom huvudfrågan. 

 

Det sociokulturella och det konstruktivistiska perspektivet används som 

verktyg för att tolka resultatet. Detta innebär att den sociala verklighet vi 

lever i skapas genom mötet med varandra. Resultatet analyseras med hjälp av 

de teoretiska utgångspunkter som lyfts fram i bakgrunden. Resultatet visade 

att lärarna i sin helhet både använder ett relationellt och kategoriskt 

perspektiv. 

 

6.1 Ett inkluderande arbetssätt betydelse ur 
lärarperspektiv!  

Svaren visade att stora klasser gör att arbetsbördan blir krävande. Elever med 

svårigheter riskerar då att få mindre hjälp än de behöver. Ur ett relationellt 

perspektiv så menar man att svårigheter för elever uppkommer i mötet med 

olika företeelser i utbildningsmiljön, i detta fall för stora klasser. Ett 

kategoriskt perspektiv i det fallet hade förlagt elevens svårigheter hos henne 

själv (Atterström & Persson 2000). 

 

Vad gäller ämnesinnehåll så svarade lärare 2 att när elever inte ligger i fas 

kunskapsmässigt så går det inte att använda samma material.  Då ställde sig 

den lärare 2 frågan om det verkligen är inkludering. Eleven är dock med i 

klassen på de flesta lektioner och fungerade annars i det sociala samspelet 

mellan lärare och klasskamrater i klassrummet. Enligt Asp-Onsjös (2006) 

definition så skulle den eleven vara socialt och rumsligt inkluderad men inte 

didaktiskt inkluderad. Tinglevs (2005) undersökning visade att skolorna är i 

svårigheter med att få eleverna att nå målen i den utsträckning de vill. Det 

beror bland annat på att den språkliga normen i svenskundervisningen som 

läraren kommunicerar ut är den dominerande. De elever som av olika 

anledningar inte har den språkliga praktiken riskerar att bli utanför. Eleverna 

bekräftas då inte socialt, kulturellt eller språkligt. Det får till följd att de 

elever som inte når målen erbjuds traditionellt organisatoriskt differentierat 
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stöd eller specialundervisning, alltså tillämpar man då ett kompensatoriskt 

eller kategoriskt perspektiv.  

 

Thavenius (1999) menade att läroplansförfattarna till LpO 94 alltför mycket 

utgår från ett statiskt kulturbegrepp. Det borde utgå lika mycket från texter 

och den mediekultur som eleverna lever i som den etablerade 

skönlitteraturen. Ur den aspekten kan det vara en fördel att den skapande 

aspekten skrivs fram i Lgr 11. Där står det under rubriken syfte i svenska: 

 

I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt 

berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt 

språk, den egna identiteten och förståelse för omvärlden (Lgr 11 

s. 222). 

 

Lärare 3 hade elever på ungefär samma nivå utnyttjade läxor för att få elever 

att känna att de dög. Då gjorde hon enkla läxor så att de eleverna fick känna 

att de fick ta ansvar för sina läxor och känna att de lyckades. Det är det som 

Jacobson (2006) kallar ett accepterande förhållningssätt och hänsynstagande, 

en yttre kompensation. Det kan således ha att göra med vilka texter man 

väljer, val av metod, anteckningar och anpassade läxor. Det följer också 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen, att ge elever lagom 

motiverande uppgifter där de får känna att de lyckas (Hwang & Nilsson 

2003). Där utvecklas också den didaktiska inkluderingen (Asp-Onsjö 2006). 

 

En lärare var bekymrad över elevernas förförståelse och att de inte hade 

tillräckliga kunskaper med sig från tidigare årskurser. Det gjorde det svårare 

för eleverna att ta till sig undervisningen. Ett sätt, som lärare 3 gav exempel 

på, var att läraren utvecklade sina undervisningsmetoder och verkligen satt in 

eleverna i den historiska miljö som litteraturen belyste.  

 

Resultatet i två av intervjuerna visade att de lärarna förespråkade klassrum 

där alla eleverna deltog utifrån sina förmågor. Att särskilja elever från 

klassrummet skulle kunna bidra till att eleverna kände sig stigmatiserade och 

hamnade i en negativ spiral och det påverkar hur eleverna tänker om skolan. 

Lärare 2 hade elever som inte på långa vägar låg i fas kunskapsmässigt och 

frågade sig vad inkludering betyder för eleverna. Enligt Peder Haug (1998) är 

det viktigaste och det överordnade värdet det att eleverna deltar i 

undervisningen. Därför menar Haug att specialpedagogiska lösningar kan 

leda till misslyckande för där riskerar eleven att pekas ut eller stigmatiseras. 

Dock menar jag inte att specialpedagogiska lösningar alltid leder till 

exkludering, men risken finns och det ställer krav på lärares 

”fingertoppkänsla”. Även Ballard (1999) är inne på att alla elever ska 

inkluderas oavsett funktionshinder.  
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En nackdel med att plocka ut elever från den obligatoriska undervisningen är 

att elevers tro på sig själva riskerar att påverkas negativt. Nilholm (2007) 

kallar detta för ett dilemmaperspektiv. Ett annat hinder som kan uppstå är 

omvänt att elever som behöver extra hjälp inte får det i den stora klassen. 

Dessa elever risker att inte på sina svårigheter uppmärksammade. 

 

Bryman (2011) skriver att det konstruktivistiska synsättet innebär att sociala 

företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan också 

befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering. Det är genom våra 

konstruktioner som självförståelse och verklighetsuppfattning skapas och ur 

den aspekten är exkludering inte bra för vår självförståelse och 

verklighetsuppfattning (Thomassen 2006). 

 

Speciallärarens roll visade sig vara viktig då alla lärare i intervjustudien 

uttryckte det. Fast på olika sätt.  Två av lärarnas svar tyder på att de inte är 

intresserade av ett närmare samarbete lärare emellan eller lärare och arbetslag 

emellan. Det var mer intresserade av den specifika hjälp som en speciallärare 

kan bistå med. Detta tyder på ett kategoriskt perspektiv eftersom eleven är i 

fokus (jfr fig.1.) för specialpedagogiska åtgärder.  Ett relationellt perspektiv 

hade tagit hänsyn till eleven, lärare(arbetslag) och miljön. I sin helhet visade 

dock svaren på både ett relationellt och kategoriskt perspektiv. En lärare 

tyckte att stödet från kolleger och arbetslag var viktigt och det tyder på ett 

relationellt perspektiv. 

 

Lärarnas svar tydde på att inblicken i varandras arbete i klassrummet är liten. 

Lärare har inte vanan att diskutera kring vardagsarbetet (Blossing 2003). 

Grosin (2003) menar det pedagogiska ledarskapet är viktigt och kanske blivit 

en av rektorns och lärarens viktigaste uppgift. Administrativa och 

organisatoriska uppgifter har dock kommit att konkurrera med det 

pedagogiska ledarskapet. Ett samarbete lärare emellan är viktigt inte minst 

för den enskilda lärarens arbetsbörda och frukten av ett gott samarbete 

kollegor emellan gynnar eleverna. Exempel på det kan vara att lärare tar 

större ansvar för varandras elever på skolorna. Det gör att eleverna känner att 

lärarna bryr sig och är intresserade av deras utveckling. 

 

Det är inte bara elever med diagnos som ska ha rätt till extra hjälp utan det är 

alla elever i svårigheter. Därför krävs det en tillåtande kultur på skolorna. 

Helldin (1991) menar att begreppet ”En skola för alla” inte säger så mycket 

för hur vi ska förstå skolans komplexitet. Han menar att skolans personal 

ställs inför många olika dilemman och teorier. Därför, skriver Helldin, (1991) 

att det behövs en kultur där teori och praktik samverkar.  
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7 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där jag lyfter upp mina 

reflektioner kring resultat och analys. Därefter förs en självkritisk 

metoddiskussion angående metodval och så vidare. Förslag till fortsatt 

forskning tas upp och uppsatsen avslutas med pedagogiska implikationer där 

jag diskuterar vad jag kan ta med mig i min framtida profession som 

speciallärare. 

7.1 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade resultatet att ett inkluderande arbetssätt har 

många möjligheter men också en del hinder. Den största fördelen, tycker jag 

är ur ett elevperspektiv. Min uppfattning är att de flesta elever vill vara som 

alla andra, att få göra ungefär samma sak som alla andra och vara med och 

delta. En annan viktig möjlighet är det solidariska ansvar som elever kan ta 

om de får hjälpa varandra och lära av varandra i ett klassrum. Den som vet 

lite mer hjälper den som vet lite mindre. Elever pratar också samma språk 

vilket också är en viktig faktor att belysa. En klasskamrat kan vara enklare att 

fråga än en lärare. Dock blir det svårigheter när elever inte på långa vägar är i 

samma fas kunskapsmässigt eller intellektuellt. Här anser jag att det krävs ett 

nära samarbete med speciallärare och ledning. Jag tycker att det är speciellt 

viktigt att bena ut en del frågeställningar och faktorer. De faktorerna är, som 

Jacobsson (2006) också tar upp; ideologi om inkludering och exkludering, 

diagnoser, utrymmen, lärarkompetens, ledning, resurser, stora klasser, 

samarbete med kollegor och elever med mera. En viktig konkret fråga kan då 

vara hur arbetslag på skolorna samarbetar med speciallärare/specialpedagog 

för att organisera, utvärdera och planera elevernas utveckling och nivå.  

 

Lärare behöver således diskutera mer konkret vad som händer i klassrummet; 

undervisningsmetoder, förhållningssätt och allt annat som spelar in för att 

inkludering ska kunna ske. Speciellt viktig är det för barn i svårigheter som 

behöver tydliga ramar. Jag anser att det är viktigt att lyfta fram detta för att 

inte fastna i den frustration som jag tror många lärare känner igen sig i när 

elever inte uppnår målen. Om lärare diskuterar och lyfter problem i 

arbetslagen så finns möjligheten att fokus flyttas till att hitta möjligheter 

istället för hinder. Enligt ett relationellt perspektiv ska skolan satsa på att hitta 

en lärmiljö med möjligheter till individuella anpassningar vilket då kan 

eliminera många hinder (Ekelund, Haug & Persson 2006). 

 

Min uppfattning är att det är viktigt att skolkulturen är sådan att eleverna 

känner gemenskap med lärarna på skolan och med varandra. Jag tycker att 

skolan och lärarna tydligt måste markera vad vi står för tillsammans. Annars 

tror jag att grundläggande värderingar riskerar att försvinna. Exempel på det 
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kan vara att alla vuxna på skolan tar ett gemensamt ansvar för alla elever i 

skolan genom att vara i korridorer, bry sig och diskutera med eleverna. 

 

Jag reagerade i efterhand på att vi i intervjuerna inte någon gång kom in på 

alternativa redskap. Det finns framförallt många program och annat i 

mobiltelefoner som skulle kunna vara till stor hjälp för lärarna. Det finns 

säkert en okunskap och brist på tid, som gör att lärare inte hinner sätta sig in i 

det.  Där tror jag, att specialläraren får en viktig roll att fylla. Att visa och ge 

kunskap om alternativa redskap. 

7.2 Metoddiskussion 

Den metod som har använts i uppsatsen är intervjuer. Intervjuerna har i sin 

struktur följt teman men har i sin utformning tillåtits sväva ut. Därför är min 

intervju semistrukturerad enligt Brymans (2011) definition. Jag har tillåtit 

intervjun att komma in på intressanta sidospår och följt upp svar med olika 

följdfrågor. Utifrån lärarnas intervjusvar blev uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor besvarade. Jag anser därför att metoden uppfyllde sitt syfte. 

 

Genomförandet av intervjuerna gick som förväntat. Det flöt på som jag hade 

hoppats på. Vi kom in på intressanta sidospår och jag kände jag fick mina 

frågor besvarade. Det var inte svårt att få lärarna att prata med tanke på att 

ämnena/eller temana som jag berörde var välbekanta. Ett ord som inkludering 

är något som alltid väcker någon slags känsla.  

 

Resultatet av intervjuerna var tillfredställande och tillräckligt för att pröva de 

teoretiska resonemangen.  Det skulle kanske ha varit mer givande att göra en 

mer djupgående intervjustudie. Det jag har gjort är dock tillräckligt för att få 

en inblick i lärarnas egna erfarenheter och reflektioner. Underlaget är dock 

för tunt för att kunna dra några generella slutsatser. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning  

Det hade ju onekligen varit intressant att se hur inkluderingsarbete ser ut i 

andra ämnen än svenska. Under vilka förutsättningar arbetar tillexempel en 

musiklärare eller slöjdlärare? Det hade också varit intressant att göra en 

studie ur ett elevperspektiv och ta reda på vad elever tycker och tänker. 

Överlag tycker jag det verkar som att forskning om elevernas perspektiv inte 

är särskilt omfattande.  

 

Jag tycker också det vore intressant att jämföra skolledares och skolpolitikers 

syn på inkludering. Sedan saknar jag konkreta metoder och förslag till 

inkluderande arbetssätt i forskning. Det mesta hamnar på en övergripande 

nivå vilket sällan är till hjälp för de som arbetar med inkludering i 

klassrummen.  
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7.4 Pedagogiska implikationer 

Jag inser när jag har gjort studien att ett inkluderande arbetssätt är till fördel 

för de flesta elever. Jag är av den uppfattningen att elever vill vara som alla 

andra. Samtidigt får vi inte glömma att det måste vara ett växelspel mellan 

elever lärare och arbetslag hur inkluderingsprocessen ska se ut. Där kommer 

utmaningen i min framtida roll som speciallärare. I det arbetet behöver lärare 

hjälp att få de eleverna att ta till sig kunskapen. Det kan vara hjälp med 

arbetsmetoder eller tekniska hjälpmedel men det kan också vara att vara ett 

bollplank till lärare, rektorer och inte minst elever. 

 

Jag tror också det är viktigt att jag som lärare har kunskap om både hur jag 

ska lära ut men också att jag har en människosyn som tror på en positiv 

utveckling.  
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Bilaga 1 – Brev inför intervju 
 

Hej! 

Jag studerar till speciallärare vid Linnéuniversitetet, med inriktning läs- och 

skrivinlärning. Jag läser nu sista terminen på programmet och är i färd med 

att skriva en uppsats. Min uppsats ska handla om hur inkludering kan se ut i 

ämnet svenska i skolan. Syftet är att undersöka vad inkludering innebär och 

betyder, i ämnet svenska årskurser 6-9. I specialpedagogik talas det mycket 

om inkludering vad gäller elever i behov av särskilt stöd. Jag vill öka min 

förståelse för hur lärare tänker kring inkludering i form av 

undervisningsmetoder i ämnet svenska. Det är intressant i det avseendet att 

undersöka vad inkludering betyder för olika lärare. En annan aspekt som gör 

det intressant är att se om ämnets karaktär möjliggör eller hindrar 

inkludering.  

 

Resultaten kommer att tolkas enbart av mig och resultaten kommer att 

redovisas utan hänvisning till någon av de svarande.  

 

Om du har frågor innan eller efter intervjun kontakta mig på nedanstående 

mail eller telefonnummer. 

 

Studerande: Mattias Lyck 

mattias.lyck@skola.oskarshamn.se 

Telefonnummer: 0491-88483 

 

Handledare: Nina Modell 0470-70 83 94 

 

Vänligen,  

Mattias Lyck 

 

mailto:mattias.lyck@skola.oskarshamn.se


 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 

Intervjun börjar med att fastställa: 

Erfarenhet: 

Ämnesbehörighet: 

 

Därefter ställs huvudfrågor utifrån intervjuguiden, följdfrågorna anpassas så 

intervjun flyter på. 

 

Huvudfråga 

Hur ser du på begreppet inkludering utifrån dina erfarenheter? 

 

Exempel på följdfrågor 

Vilka förutsättningar behövs för att det ska bli inkludering? 

Vilka för och nackdelar ser du med inkludering? 

 

Kan du utveckla? 

Varför är det så tror du? 

Ge exempel 

Vad bygger du det på? 

Jag uppfattar att du menar… 

Ja… 

Mmm… 

 

 

 

Huvudfråga 

Hur ser du på möjligheterna med inkludering i ämnet svenska jämfört med 

något annat som du undervisar i? 

 

Exempel på följdfrågor 

Vad är det för skillnad? 

 

Kan du utveckla? 

Varför är det så tror du? 

Ge exempel! 

Vad bygger du det på? 

Jag uppfattar att du menar… 

Ja… 

Mmm… 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide fortsättning 
 

Huvudfråga 

Vad är ett inkluderande arbetssätt och förhållningssätt i ämnet svenska för 

dig? 

 

Exempel på följdfrågor 

Kan du se någon nackdel med inkludering? 

Är det svårt att veta vilket förhållningssätt man ska ha? 

Tror du att det kan vara bättre med mindre grupper? 

Behöver du lägga mycket tid på motiverande samtal, t.ex. för elever som 

kommer från en bakgrund med mycket misslyckanden? 

Vilken hjälp vill du ha av specialläraren? 

 

Kan du utveckla? 

Varför är det så tror du? 

Ge exempel! 

Vad bygger du det på? 

Jag uppfattar att du menar… 

Ja… 

Mmm… 

 

 

 

Huvudfråga 

Vilken skillnad ser du om du jämför LpO 94 och Lgr 11? 

Exempel på följdfrågor 

I vilket moment, i svenska, är det enklast att anpassa material? 

Hur styr du momenten i svenska? Var tar eleverna mest eget ansvar? 

 

Kan du utveckla? 

Varför är det så tror du? 

Ge exempel! 

Vad bygger du det på? 

Jag uppfattar att du menar… 

Ja… 

Mmm… 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide fortsättning 
 

Huvudfråga 

Hur ser du på dagens svenska skola? 

 

Exempel på följdfrågor 

Kan du utveckla? 

Varför är det så tror du? 

Ge exempel! 

Vad bygger du det på? 

Jag uppfattar att du menar… 

Ja… 

Mmm… 

 

 

 

 


