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Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka hur pedagoger skapar 
inkluderande undervisning i klassrummet och resonerar kring den samt undersöka 
hur pedagogernas inkluderande strategier är relaterade till det sociokulturella 
perspektivet på lärande. Data har samlats in genom observationer av lektioner samt 
semistrukturerade intervjuer av de pedagoger vars lektioner vi observerade. 
Bearbetningen av insamlad data genomfördes separat för varje fall och resulterade i 
fyra olika fallstudier. Fallen består av beskrivningar av olika händelser, både mer 
generella skeenden men även sådant som är karaktäriserande för de olika fallen. Det 
fanns fem inkluderande undervisningsstrategier som tydligt visade sig och som 
pedagogerna la sin tyngdpunkt vid. En av dessa var att använda sig utav gemensam 
arbetsplan utifrån de olika ämnenas kursplaner och mål. Ett annat var pedagogernas 
medvetenhet om elevernas olikheter. De andra undervisningsstrategierna var 
användandet av gemensamma genomgångar vid introduktionen av material, 
individanpassad återkoppling och stöd samt att pedagogerna gav eleverna möjligheter 
att få visa sina kunskaper. Det fanns även tre inkluderande undervisningsstrategier 
som kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv. En av dessa strategier var att skapa goda 
relationer och kommunikation. De två andra var att pedagogerna styrde elevernas 
placeringar och grupperingar med syftet att förbättra elevernas möjligheter för 
samlärande samt pedagogernas medvetna användning av samlärande i 
undervisningen. Tyngdpunkten lades kring den kunskap om de skillnader och den 
variation som finns hos den enskilda individen. Det som också tydligt synliggjordes i 
de inkluderande undervisningsstrategier pedagogerna använde sig utav var betydelsen 
av att ha fungerande relationer och kommunikation med elever.  

 
Nyckelord: 
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sociokulturellt perspektiv, specialpedagogiska perspektiv. 
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Förord 
 

Vi har genom denna D-uppsats försökt att få ett perspektiv på hur elever bemöts i 
skolans verksamhet utifrån deras olikheter och deras olika förutsättningar. Vi har haft 
huvudsaklig fokus på hur pedagoger skapar förutsättningar och undervisningstekniker 
för att bemöta alla elever på deras individuella nivå. Vi har sett att 
undervisningsteknikerna skiljt sig åt hos pedagogerna men att deras gemensamma 
syfte har varit att få med sig alla elever i undervisningen, oavsett förutsättningar och 
behov. I vår undersökning har vi valt att benämna det som inkluderande undervisning. 
Vi har även haft den sociala miljön som utgångspunkt i vårt arbete då vi anser att 
socialt samspel har en stor del i lärandet, vilket också litteraturen visar på.  

Vid själva författandet av uppsatsens olika avsnitt valde vi att till en viss mån dela 
upp arbetet mellan oss för att båda skulle få tid att fokusera på valda delar. De delar 
som gjordes tillsammans var datainsamling och dataanalys. Tina har koncentrerat sig 
på att bearbeta information till tidigare forskning och sammanställningen av 
resultatpresentationen. Cecilia har framförallt arbetat med att återge metodavsnittets 
olika moment. Övriga avsnitt har producerats gemensamt.  

Studiens syfte har varit för oss som blivande pedagoger att försöka få en bild av 
hur pedagoger skapar inkluderande undervisning.  
Genom att vi hade fått förmånen att följa dessa pedagoger så tycker vi att vi har fått en 
bild av hur de arbetade för att få alla elever att känna sig delaktiga på sin individuella 
nivå. 

Vi vill tacka de pedagoger och elever på skolan som lät oss delta i undervisningen 
och som tog sig tid att svara på våra frågor, utan er hade vi inte kunnat skriva den här 
uppsatsen. 

Vi vill även tacka våra familjer som stått ut och gett oss allt stöd under resans 
gång. Tack även till vår handledare Nina Klang som stöttat oss. 
 

Tina Lainas och Cecilia Wievegg   
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1. Inledning 
 
En av samhällets äldsta institutioner är skolan. Inte många andra inrättningar i 
samhället är så komplexa och omdiskuterade som skolan och dess miljö. Individerna 
som befinner sig i skolans värld är alla olika med olika förutsättningar och bakgrunder 
detta gäller elever såväl som lärare och övrig personal.  

Under vår tid som studerande på lärarprogrammet har vi under ett flertal 
omgångar varit ute i skolans verksamhet och därigenom fått erfara hur undervisning 
kan se ut och bedrivas. Pedagogerna har använt sig av olika strategier för att uppnå 
inkluderande undervisning och de har troligen även haft olika synsätt på hur 
undervisning ska genomföras. Dock har huvudintentionen varit densamma, nämligen 
att skapa och bedriva undervisning  

Vårt intresse för inkluderande undervisning har lett till att vi i denna uppsats 
kommer att titta närmare på hur denna inkluderande undervisning kan se ut. Under 
vår studietid på lärarprogrammet har vi genom vår kontakt med skolans verksamhet 
kommit att förstå att det finns flera olika omständigheter som kan inverka på hur 
inkluderande undervisning kan skapas och bedrivas.  

Den sociala miljön som denna uppsats har som utgångspunkt – skola – skapar 
möjligheter för samspel. Det samspel som tar upp mest tid av eleven är samspelet i 
klassrummet mellan elev och pedagog men också mellan elev och andra elever. Därför 
anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till det samspel som sker i klassrummet när 
strategier för inkludering studeras. Pedagogers grundsyn kan vara avgörande för hur 
undervisningen utformas och hur samspelet mellan elever och pedagoger ser ut. Vi 
undrar om den pedagogiska grundsynen därigenom kan komma att styra hur 
pedagogen bemöter elever och deras svårigheter med lärande. Kan det vara så att detta 
sedan kommer till uttryck genom den inkluderande undervisningens utformning?  

Då vi själva är blivande pedagoger är vi intresserade av vilka strategier som 
används för att inkludera alla elever i klassrumsundervisningen. Genom att undersöka 
pedagogers val av strategier för inkluderande undervisning med särskild fokus på 
samspelet som kan uppstå i den sociala miljön, vill vi hitta vägar till 
undervisningsstrategier som är inkluderande ur ett sociokulturellt perspektiv.  
 
1.1 Styrdokument 
Det finns ett flertal dokument som påverkar och styr lärarens arbete. De styrdokument 
som vi kommer att redogöra för är relevanta för denna studie då de innehåller regler 
och förordningar som en pedagog måste ta hänsyn till i sitt arbete. Styrdokumenten 
innehåller tydliga anvisningar om att elever i behov av särskilt stöd ska få stödet inne i 
klassrummet. Pedagogen ska kunna ge stödet till eleverna i klassrummet vilket ställer 
krav på planering och anpassning av arbetsmaterial och tillvägagångssätt.  

De dokument som är relevanta för detta arbete är: Salamancadeklarationen, 
Statens offentliga utredningar, skollagen, grundskoleförordningen, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) samt 
kursplaner.  

På internationell nivå är inkluderande undervisning en del av 
Salamancadeklarationens principer för det praktiska arbetet med elever i behov av 
stöd. Salamancadeklarationen är en överenskommelse som beskriver hur man på 
bästa sätt ska kunna ordna undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Denna 
överenskommelse rekommenderar att elever i behov av särskilt stöd ska få en 
utbildning tillsammans med andra barn. Enligt UNESCO (1994) antogs denna 
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deklaration den 10 jun 1994 i Salamanca i Spanien där representanter från 92 
regeringar samt 25 internationella organisationer deltog.  

På nationell nivå anger skollagen och grundskoleförordningen riktlinjer för 
arbete med barn i behov av särskilt stöd. Skollagen (1985:1100) beslutades av 
riksdagen och innehåller grundläggande föreskrifter om hur förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning ska bedrivas. I dessa föreskrifter står det 
bland annat att alla barn och ungdomar oavsett kön, hemort och social tillhörighet ska 
ha tillgång och rätt till en likvärdig utbildning. Skollagen (4 kap, 1 §) föreskriver att 
elevers olika svårigheter ska tas i beaktande vid utbildningens genomförande och att 
elever som har svårigheter i skolarbetet ska få särskilt stöd. Grundskoleförordningen 
(1994:1194) anger föreskrifter som tillsammans med skollagen (1985:1100) styr 
grundskolans verksamhet. Det står i grundskoleförordningen bland annat att de 
elever som är i behov särskilt stöd ska ges detta och att detta särskilda stöd ska ges 
inom den klass eller den grupp som eleven tillhör. 

Ett annat styrdokument på nationell nivå är läroplan (Lpo94) som innehåller 
grundläggande värden som ska känneteckna skolans verksamhet samt de mål och 
riktlinjer som ska gälla och är på det sättet styrande för hur lärare utformar 
undervisning i en skola för alla. Läroplan (Lpo 94) beskriver de anvisningar som 
skolan har att följa vid utformningen av undervisningen. När det gäller pedagogens 
arbete finns ett flertal föreskrifter om hur pedagogen vid genomförandet av sin 
undervisning ska ta hänsyn till och ”utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s. 12). Pedagogen är bland annat 
ansvarig för att undervisningen stärker elevernas vilja att lära sig, ger utrymme för 
skapande och användning av olika kommunikationsmedel. Pedagogen ska även 
”handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”(s. 12). Vidare står det 
att undervisningen ska anpassas till de olika förutsättningar och behov som eleverna 
har. Anpassningen av undervisningen kan ske på olika sätt beroende på elevernas 
individuella förutsättningar vilket i praktiken ska innebära att ”undervisningen aldrig 
utformas lika för alla”(s. 4). 

De föreskrifter som finns i läroplan (Lpo94) får stöd av Statens offentliga 
utredningar (SOU 1997: 108). SOU 1997: 108  fastställer att det finns många orsaker 
till elevers hinder med att lära sig läsa och skriva bra och att dessa hinder kan yttra sig 
på olika sätt i skolsituationen. Enligt SOU 1997: 108 är det skolans skyldighet att ge 
eleverna goda premisser att lyckas oavsett orsaken till hindret. Om hinder uppstår så 
bör hela elevens situation utredas. En sådan utredning ska leda till utformandet av ett 
åtgärdsprogram som innefattar elevens utgångsläge, erfarenheter och kunskaper samt 
det pedagogiska arbetets utformning (SOU 1997: 108). 

Förutom nämnda föreskrifter på internationell och nationell nivå finns ytterligare 
direktiv på nationell nivå, nämligen kursplaner (Skolverket, 2000) som är bindande 
föreskrifter som uttalar de krav som staten har på utbildningen i olika ämnen. 
Kursplanerna i grundskolans ämnen fastställer tillsammans med läroplanen vilka mål 
att sträva mot och mål att uppnå som varje ämne innehar. Mål att sträva mot uttrycker 
undervisningens inriktning vid utvecklandet av elevernas kunskaper. Det är alltså 
dessa mål som utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen. Mål 
att uppnå fastställer miniminivån av kunskaper som alla elever ska inneha vid 
generella bedömningstillfällen. Kursplanernas syfte är att klargöra vad eleverna ska 
lära sig och ger samtidigt pedagoger och elever ett utrymme för att välja material och 
arbetsmetoder (Skolverket, 2000). Kursplanerna kan användas som en utgångspunkt 
för planeringen av undervisningen i de olika ämnena. Detta betyder att de mål att 
sträva mot och mål att uppnå som kursplanerna anger kan omsättas av pedagogen till 
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praktiska och teoretiska kunskapsmål för ämnet. Kursplanerna anger dock inte hur 
pedagogen ska gå till väga i sitt arbete för att eleverna ska uppnå de uppsatta målen.  

När det gäller bedömningen av elevernas prestationer så finns det i 
grundskoleförordningen den så kallade ”PYS-paragrafen” som anger vilka undantag 
som kan göras för uppfyllandet målens kriterier (7 kap § 8). Enligt denna paragraf så 
kan pedagogen vid betygssättning och bedömning bortse från att enstaka mål inte 
uppnåtts av eleven i slutet av det nionde året - om det finns särskilda skäl att göra så. 
Det står att ett skäl till att använda sig av ”PYS-paragrafen” är att eleven har ett 
funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden som inte är övergående 
och skapar svårigheter för eleven att uppnå ett visst mål. Vid användandet av denna 
paragraf kan pedagogen ta i beaktande elevers skilda förutsättningar och behov vid 
bedömningen av deras prestationer och kunskaper. Genom att ta hänsyn till elevers 
olikheter vid bedömningen av elevernas färdigheter och kunnande inkluderar 
pedagogen alla elever i sin undervisning.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Salamancadeklarationen och 
grundskoleförordningen fastställer att elever ska gå i en skola för alla. Statens 
offentliga utredningar (SOU 1997: 108) förklarar att det är skolans skyldighet att ge 
eleverna goda premisser att lyckas oavsett individuella förutsättningar som kan utgöra 
hinder för eleven. Lpo 94 fastslår att lärare behöver utgå från barns olika 
förutsättningar och att särskilt stöd skall ges till elever som är i behov av detta. 
Slutligen utgör kursplanerna ett stöd för läraren i dennes utformande av 
undervisningen. Det gemensamma för alla dokumenten är att de föreskriver att 
hänsyn ska tas till individers olika förutsättningar och detta ska ske genom att 
undervisningen anpassas till de olika behov som elever kan ha. 

Vi anser att det är värt att lyfta fram att det inte finns i något av dokumenten 
anvisningar för hur den individuella anpassningen ska genomföras praktiskt. Detta 
innebär att det är pedagogens ansvar att skapa strategier för undervisning som 
inkluderar alla elever oavsett förutsättningar och behov. Hur går då pedagoger tillväga 
för att uppfylla de rekommendationer angående inkluderande undervisningsstrategier 
och individuella anpassningar som finns i gällande styrdokument? Denna uppsats 
ämnar undersöka vilka inkluderande undervisningsstrategier och individuella 
anpassningar lärare genomför och använder sig av i klassrummet för att möta sitt 
ansvar och samtidigt uppfylla de rekommendationer som anges av gällande 
styrdokument.  
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger skapar inkluderande 
undervisning i klassrummet och resonerar kring den samt undersöka hur 
pedagogernas inkluderande strategier är relaterade till det sociokulturella perspektivet 
på lärande.  

Studiens syfte preciseras genom följande frågeställningar: 

• Hur skapar pedagoger inkluderande undervisning? 

• Hur resonerar pedagoger kring sina strategier för inkluderande undervisning? 
• Hur är pedagogers inkluderande undervisningsstrategier relaterade till det 

sociokulturella perspektivet på lärande? 
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2. Tidigare forskning 
En presentation och definition av de begrepp som är centrala för studien ges nedan. 
Begreppen används för att beskriva och förklara vad vår studie handlar om. 
Definitionerna uttrycker enligt oss en spegling av den rådande synen i litteratur om 
inkluderande undervisningsstrategier och det sociokulturella perspektivet.  

Inkludering. Begreppet inkludering kan enligt Nilholm (2006) ges olika 
innebörder. Nilholm menar att dess mest förekommande betydelse är att barn och 
elever i behov av särskilt stöd ”ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer” (s. 6). 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2008) anser att inkludering kan betraktas som 
en process med syftet att bemöta elevers olika behov ”genom att öka tillgängligheten 
till lärande, kultur och samhälle samt minska exkludering i utbildningen” (s. 20). I 
detta arbete kommer begreppet inkludering ha en innebörd som är en kombination av 
dessa två definitioner.   

Sociokulturellt perspektiv. Enligt Säljö (2000) kan detta begrepps betydelse 
definieras som ett sätt att se hur människan lär sig nya kunskaper genom att använda 
sig av tillgängliga resurser som finns i människans kulturella och sociala omgivning. 
 
 
2.1 Strategier för inkluderande undervisning 
Enligt O’Hanlon (2003) betyder ordet inkluderande undervisning att inget barn ska bli 
exkluderat från den traditionella skolan på grund av antaganden av svårigheter med 
lärandet, annorlunda beteende, språk, kultur etc. Insatserna baserade på 
specialpedagogiskt tänkande ska leda till att elever som kan komma att få eller redan 
har svårigheter blir så lite åtskiljda som möjligt från andra elever. Specialpedagogiska 
myndigheten (2008) anser att inkludering är en fråga för hela skolan och handlar inte 
enbart om elever med funktionsnedsättning eller om specialundervisning. 

För att inkludering ska bli ett ärende som berör hela skolan behövs engagemang 
från framförallt skolledningen. Skolledningen har den centrala rollen på en skola och 
dess synsätt genomsyrar skolans verksamhet. Skolledarna har ett ansvar att stötta och 
hjälpa skolpersonalen i att hantera olikheter. Fröjd och Göransson (2004) menar att 
skolpersonalens hanterande av olikheter behöver börja läras in redan i 
lärarutbildningen för att sedan övergå till förskola och skolans nivå. De skolor som har 
rektorer och ledning med uppdelade fungerande arbetslag ser enligt Heimdahl 
Mattson (2008) specialpedagogen som en resurs till att inkludera eleverna i den 
ordinarie undervisningen och skolmiljön. 

Gångna tiders misslyckanden med att inkludera elever i den ordinarie 
undervisningen och skolmiljön beror enligt Putnam (1998) på att de förändringar som 
har gjorts inom undervisningen har skett genom anpassning eller utvidgning av redan 
existerande modeller. Putnam menar att det som behövs är utvecklandet av helt 
annorlunda eller distinkta modeller för att skapa undervisningsstrategier som är 
inkluderande. 

De pedagogiska och didaktiska insatserna som görs av pedagoger och skolans 
personal är enligt Ahlberg (2001) avgörande för inkluderingen av elever i behov av 
särskilt stöd. Alla barn ska ha möjligheten att nå sin potential, utveckla sina talanger 
och bidra utifrån sina individuella förmågor och alla utbildade undervisande 
pedagoger är ansvariga för sina influenser på skapandet av inkluderande praxis anser 
O’Hanlon (2003) och Vernersson (2002). Soan (2004), Skidmore (2004) och 
O’Hanlon (2003) menar att skapandet av inkluderande undervisning i ett klassrum 
eller på en skola innebär förutom anpassningen av kursplanen och läroplanen, 
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användandet av olika pedagogiska strategier som alla elever, oavsett behov, kan ta till 
sig. De inkluderande undervisningsstrategierna ses av O´Hanlon (2003) som 
skapande processer bestående av praktiska handlingssätt för att skapa medverkan i 
alla de aspekter som det sociala och undervisande livet består av. Enligt Ainscow 
(1999) bör läraren se elevers olikheter som möjligheter för undervisandet och de 
hinder som kan finnas i vägen måste noga undersökas för att kunna bemötas. 

Ett sätt att bemöta elevers olikheter och eventuella hinder för undervisandet kan 
vara anpassning av kursplaner. Ainscow (1999) menar att i vissa fall behöver lärare 
anpassa kursplanernas innehåll för att den ska bli väsentlig för alla elever. En del av 
eleverna har inga erfarenheter eller studieredskap som kan hjälpa dem att förstå och 
klara av de uppgifter som läraren förväntar sig av dem och lektionerna behöver därför 
vara väl planerade och ta i beräkning den variation som finns bland eleverna. Ainscow 
menar att om pedagogens språk inte är anpassat till eleverna eller om eleven har ett 
annat modersmål än pedagogen kan detta leda till att eleverna inte förstår pedagogens 
instruktioner.  

När det gäller bedömning av elevers resultat menar Putnam (1998) att 
anpassning av resultatbedömningen är ett annat sätt att anpassa lärandet och 
därigenom lärandemålen och mål att sträva mot. Elevernas resultat kan mätas genom 
uppfyllandet av olika bestämda kriterier. Putnam anser att elevernas personliga 
bedömningar kan anpassas genom att läraren tar hänsyn till deras sensoriska 
och/eller intellektuella skillnader. Genom att jämföra eleverna gentemot deras egna 
tidigare framställanden kan utvecklingen bedömas på individnivå. 

Oavsett vilka språkliga svårigheter som kan finnas anser Soan (2004) och 
O`Hanlon (2003) att alla elever ska få samma möjligheter att vara delaktiga i 
kursplanernas mål och skolans sociala aktiviteter. O’Hanlon menar att skolan är en del 
av den undervisande processen i vår kultur. Oavsett elevernas behov av stöd måste 
undervisningen bli ännu mer flexibel när det gäller variation och anpassning för att 
den ska vara helt och hållet inkluderande menar författaren. 

Ett sätt att göra klassrummet mer inkluderande är att ta hänsyn till elevernas 
olika förmågor. Sätten att visa sin kunskap på kan enligt Putnam (1998), Rief och 
Heimburge (2006) anpassas till att stämma överens med elevernas sensoriska 
förmågor. Detta betyder att eleverna kan få påvisa sitt lärande genom att till exempel 
rita, måla, titta, visa, lyssna eller muntligen framställa det. Undervisningen kan aldrig 
formas lika för alla eftersom alla människor har olika förutsättningar för att ta till sig 
kunskaper. Samhället och skolorna bör återspegla de mänskliga variationerna och 
olikheterna som är naturligt förekommande. Specialpedagogiska myndigheten (2008) 
anser att genom att erbjuda personligt anpassat lärande samt ett urval av 
arbetsmetoder kan inkluderande undervisning skapas.  

Anpassning och variation av undervisningen kan se ut på flera olika sätt. Putnam 
(1998), Rief och Heimburge (2006) menar att pedagogen kan skapa funktionella 
alternativ till lärandemålen genom att översätta dem till relevanta mål som anpassats 
efter individens förmåga och behov. Pedagogen kan då tillåta olika hastigheter för 
färdigställande av skolarbeten och även mängden arbete kan anpassas så att det blir 
olika arbetsbördor för olika studenter. Datorstödd undervisning kan då vara ett 
hjälpmedel eller en metod beroende på elevens behov. Pedagoger bör enligt Soan och 
Cornwall (2004) fokusera på elevernas individuella förmågor för att kunna medverka 
till utvecklandet av viktiga inlärningsmetoder.  

Det är dock inte enbart undervisningsmetoderna som är viktiga, även 
bemötandet spelar en viktig roll. Pedagogens synsätt, attityd och bemötande av elevers 
olikheter kan enligt Fröjd och Göransson (2004) påverka eleverna när det gäller deras 
känsla av delaktighet och inkludering i verksamheten. Genom att vara en förebild vid 
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bemötandet av olikheter bland eleverna visar pedagogen vägen för förståelse och 
acceptans bland eleverna. Detta betyder att pedagogen bör visa intresse och entusiasm 
för olika ståndpunkter och synsätt och vara öppen för diskussioner och nya metoder. 
Pedagogen ska genom sitt agerande visa att alla elevers olikheter och skilda förmågor 
måste respekteras och värdesättas. Vidare menar Fröjd och Göransson att negativa 
attityder hos pedagog och vuxna är det största hindret för inkludering. Barn har inga 
fördomar så länge inte de vuxna överför sådana. Dessa fördomar kommer således att 
få följder om pedagogernas attityder är negativa. Gemensamma värderingar möjliggör 
samarbete, medan avsaknad av sådana gör det svårt för människor att arbeta 
tillsammans. Jakupcak (1998) anser att klassrumsklimatet styrs av pedagogens attityd 
gentemot eleverna. Karlsudd (1999) menar att värderingar, attityder, klimat och miljö 
är de viktigaste bitarna för att barn i behov av stöd ska kunna klara av att nå de olika 
mål som finns i skolan. För att skolmiljön ska kunna vara en bidragande faktor för att 
skapa förutsättningar för måluppfyllelse behövs ett värderingsfritt förhållningssätt hos 
skolpersonalen.  

Nordin-Hultman (2008) påpekar att barn och elever kommer till förskolan och 
skolans miljö med olika bakgrunder, erfarenheter och förhållningssätt. Författaren 
ifrågasätter hur det pedagogiska rummet kan anpassas utifrån alla dessa olikheter. En 
förutsättning för att barns och elevers olikheter skall rymmas inom skolan är att de 
pedagogiska rummen präglas utav variation och olikheter. Nordin-Hultman menar att 
det pedagogiska rummet skall inbjuda till aktiviteter på olika nivåer utifrån den 
enskilde individens förutsättningar och behov. 

Förutom anpassning av skolmiljön kan förändringar bli aktuella även inom andra 
områden på en skola. Jakupcak (1998) och Ainscow (1999) föreslår att det kan 
behövas väsentliga förändringar på det organisatoriska och metodologiska området, 
både på styrande- och administrativ nivå, för att den inkluderande synen ska kunna 
implementeras och bli framgångsrikt. Egelund, Haug och Persson (2006) fastställer 
att begreppet ”den inkluderande skolan” leder till konsekvenser som innebär att 
skolan behöver förändra verksamheten, både undervisningsstrategier och 
organisation, till att passa så bra som möjligt till alla elever.  
 
 
2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande och inkluderande 
undervisningsstrategier 
Det sociokulturella perspektivet handlar främst om de sociala och kulturella villkoren 
för elevers lärande. Lärandet anses enligt Säljö (2000) uppkomma ur deltagandet i 
sociala erfarenheter och de samspelsprocesser som dessa skapar. Vygotskij (1978) ser 
utveckling och inlärning som ett socialt samspel. Genom interaktion med andra 
individer stimuleras barnet socialt och intellektuellt vilket leder till nya utmaningar. 
Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen bygger på utmaningen barnet 
ställs inför i sin inlärning och utveckling. Vygotskij anser att genom att barnet först 
utför handlingar via hjälp och därefter på egen hand så får han eller hon förståelsen. 
Genom vägledning, handledning och motivation från andra individer med mer 
erfarenhet stimuleras barnet till ett samarbete som leder till att barnet utvecklas och 
därigenom kan klara av nya utmaningar och uppgifter menar Vygotskij. Utifrån 
kunskap om den proximala utvecklingszonen är det av betydelse att pedagogers 
undervisningsstrategier såsom planering och genomförande av lektioner bättre kan 
anpassas till elevers olika förutsättningar och behov genom att till exempel ha flera 
olika arbetsmetoder och redskap tillgängliga för eleverna. Anpassningen kan då även 
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innebära att det sker en utveckling av fungerande par- och gruppkonstellationer som 
pedagogen anser vara mest gynnsam för elevernas lärande. 

Utifrån antagandet om att barn lär sig genom interaktion med andra är samspel 
och relationer mellan lärare och elever såväl som relationer mellan elever i ett 
klassrum av stor betydelse. Black-Hawkins, Florian och Rouse (2007) framhåller att 
det viktigaste för skapandet av en fungerande, utvecklande och inkluderande skola är 
relationer. Det behövs relationer mellan elever, mellan pedagoger samt mellan elever 
och pedagoger. Relationer ska enligt Black-Hawkins, Florian och Rouse inte 
underskattas då lärande och undervisning sker genom förbindelser mellan människor. 
Soan och Cornwall (2004) påpekar att förbättrandet av relationer och kommunikation 
mellan elever och lärare ska alltid i första hand initieras av pedagogen.  

Vygotskij (1978) lyfter fram betydelsen av de språkliga kommunikationsmedel 
pedagoger använder i sitt skapande och genomförande av strategier för inkluderande 
undervisning. Kommunikationen kan anpassas genom att alla är delaktiga i 
diskussionerna i klassrummet utifrån sin förmåga och möjlighet. Eleverna bör 
uppmuntras att lära sig alternativa kommunikationsformer för att kunna 
kommunicera med alla. Elevers utveckling och förbättring av sitt talspråk leder till att 
pedagog och elever får ett gemensamt språk att kommunicera med. För pedagogen 
innebär den gemensamma kommunikationen att dörrar öppnas till skapandet av 
undervisning som utgår från en gemensam förståelse för hur språket kan användas 
och tolkas. Genom att ha ett gemensamt språk i till exempel klassrummet, inkluderas 
eleverna i undervisningens utveckling och det sker en förbättring av det talade språket 
som finns i klassen.  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) hänvisar till Vygotskijs 
tankar om samspel som drivkraft i barns utveckling och lyfter fram vikten av 
samarbete mellan elever i skolaktiviteter. Ainscow (1999) menar att lärandet som sker 
mellan elever inte får underskattas och det är ofta en oanvänd resurs i klassrummen. 
Enligt Soodak (2003) tillför samarbete bland lärare och elever en känsla av 
samhörighet till klass och skola. Egelund, Haug och Persson (2006) menar att elever 
som har sämre förutsättningar att lyckas med skolarbetet behöver vara delaktiga i den 
gemensamma kommunikationen och det sociala samspel som kan finnas i grupper.  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) beskriver flera metoder där 
elevens samarbete i olika skolaktiviteter fokuseras och inför begreppet samlärande 
som är oberoende av olika metoder och modeller. Enligt Jakupcak (1998) har det 
kooperativa lärandet använts som modell för samarbete mellan elever i studier kring 
inkludering. Termerna, kooperativt lärande, samlärande, och samarbetsinriktat 
lärande används i denna i studie för att beskriva samarbete mellan elever i 
lärandeaktiviteter. Inkluderande skolor uppmuntrar enligt Jakupcak (1998) till 
samarbete mellan lärare för planering, undervisning och i stödjandet av elever. 
Putnam (1998), Rief och Heimburge (2006) menar att det finns en mängd fördelar 
med det kooperativa lärandet då det består av samarbete och uppmuntrar elever till 
att hjälpa och stödja varandra. Samarbetet i en grupp bygger på förtroende, 
likabehandling och allas lika värde.  

Enligt Ainscow (1999) kan effektivt samarbete i en grupp se ut på många sätt 
men det centrala är att en uppgifts genomförande kräver involvering av alla 
gruppmedlemmar och att en gruppmedlem inte kan klara av arbetet ensam. Lärandet 
blir aktivt genom det samarbete som finns inom gruppen då diskussioner och 
applicering av lärda kunskaper uppmuntras. Eleverna har ansvar för sitt eget arbete 
samt för gruppens gemensamma framställanden. Grupperingarna bör vara väl 
genomtänkta samt flexibla för att främja inlärningen menar European Agency for 
Development in Special Needs Education (2005). De fysiska anpassningar som kan 
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behöva göras utifrån elevers olikheter och skilda behov menar Jakupcak (1998) kan 
bland annat ske genom att eleverna grupperas efter sina intressen (eller något annat 
kriterium) istället för sina förmågor. Genom grupparbeten med arbetsfördelning bland 
gruppmedlemmarna kan varje individs styrkor lyftas fram. Det krävs att 
gruppmedlemmarna inser vikten av att kunna samspela med varandra på ett sätt som 
leder gruppens arbete framåt, Ainscow kallar detta ”positivt medberoende”. För att 
gruppens samarbete ska fungera behöver eleverna ha interpersonella färdigheter. De 
interpersonella färdigheterna är beroende av kommunikation och konflikthantering 
samt planering av uppgifter och samarbete som resulterar i verksamhet som uppfyller 
elevernas olika behov. Putnam (1998) menar att genom de interpersonella samspelen i 
den kooperativa gruppen får individen respons på sina sociala interaktioner vilket gör 
det kooperativa lärandet särskilt fördelaktigt för elever som har inlärnings- och 
beteende svårigheter. Enligt European Agency for Development in Special Needs 
Education (2005) sker samarbetsinriktat lärande mellan kamrater med andra ord 
utifrån kognitiva och socioemotionella aspekter.  

En annan förutsättning för samlärandet såväl som för det kooperativa lärandet är 
anpassningen av kursplanerna enligt Putnam (1998) och Rief och Heimburge (2006). 
Kursplanernas lärandemål och mål att sträva mot kan varieras på ett flertal sätt för att 
passa till lärandegrupper. Även Jakupcak (1998) förespråkar pedagogens planering 
och anpassning av lektionernas innehåll utifrån de mål och kriterier som finns i 
kursplanerna som ett sätt att få alla elever delaktiga i klassrumsaktiviteterna. Genom 
en individuell utvecklingsplan som bör rymmas inom de ordinarie kursplanerna kan 
vanliga kursplanen anpassas efter de individuella behoven anser European Agency for 
Development in Special Needs Education (2005). Heshusius (1995) menar att 
specialpedagogiska aktiviteter bör vara verklighetsbaserade och meningsfulla, det är 
viktigt att eleverna känner att undervisningen leder till lärande som verkligen är 
relevant och betydelsefullt för deras utveckling. Verksamhet som baseras på mekanisk 
repetition gör enligt Heshusius ingen större nytta för elevers utveckling. Istället för 
repetitiva och individualiserade lektioner menar Ainscow (1999) att det behövs 
strategier som kan göra inlärningen personlig för eleven. Individualisering av lektioner 
kan leda till att eleverna arbetar enskilt och därigenom förlorar möjligheten till att 
delta i det sociala samspelet som kan finnas i undervisningen.  

Vygotskij (1978) anser att inom det sociokulturella perspektivet på undervisning 
är det pedagogen som har det grundläggande ansvaret i elevernas inlärning i skolans 
sfär. Författaren poängterar också att hur god hjälp pedagogen än har via 
styrdokument och välstrukturerad undervisning vet läraren aldrig när och hur elevens 
utveckling sker. Putnam (1998), Rief och Heimburge (2006) påpekar att för att 
kooperativt lärande likväl samlärande ska vara framgångsrikt behöver lektionerna 
vara noggrant förberedda och det samarbetsinriktade förhållningssätt som eleverna 
förväntas och behöver ha bör förespråkas och exemplifieras av pedagogerna.  
 
2.3 Specialpedagogiska perspektiv 
Enligt Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården, & Jacobsson (2004) bygger 
fundamentet för utformningen av pedagogiska åtgärder för elever i behov av särskilt 
stöd på de tankesätt som representanter för skolor och myndigheter har gällande vad 
som kan anses vara avvikande och normalt.  

Nilholm (2006) beskriver tre huvudsakliga sätt att se på elevers olikheter: det 
kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. 
Nilholm menar att det i dessa tre perspektiv finns både likheter och olikheter som 
även finns hos forskningens synsätt på inkludering. Dessa tre perspektiv är därför 
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enligt Nilholm utslagsgivande för hur begreppet inkludering tolkas och tillämpas. 
Enligt Björck-Åkesson och Nilholm (2007) kan de olika specialpedagogiska synsätten 
även beskrivas ur ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv.  

Skidmore (2004) beskriver det kategoriska perspektivets syn på elevers olika 
inlärningsförmåga som den styrande faktorn för dess pedagogiska filosofi. Enligt 
Persson (1998) kan orsaken till elevens svårigheter anses finnas i egenskaper hos 
eleven. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) menar att det kategoriska 
perspektivet klassificerar eleverna i jämförelse med och utifrån det som anses vara 
normalt.  

Det relationella perspektivet ser varje elevs potential och förutsättningar för 
lärande i relation till omgivningen och har detta som utgångspunkt för dess 
pedagogiska filosofi enligt Skidmore (2004), Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 
(2001). Författarna menar att elevernas omgivning kan antas vara en påverkansfaktor 
som inverkar på elevernas möjligheter att nå vissa uppställda krav eller mål. Vidare 
menar författarna att samspelet mellan eleven och de pedagogiska strategierna är en 
väsentlig grundpelare i det relationella perspektivet.  

Haug (1998) och Nilholm (2006) anser att det kompensatoriska perspektivet 
genom sin strävan att diagnostisera försöker finna orsakerna till problemet hos eleven. 
Genom kompensatoriska åtgärder försöker sedan berörd personal åtgärda bristerna 
hos eleven. Syftet med dessa åtgärder är enligt Haug (1998) att eleverna så 
småningom ska kunna återvända till den ordinarie undervisningen. Enligt Haug är 
idén för kompensation behovs- nytto- och effektorienterad, detta betyder att den 
kompensatoriska åtgärd som ger störst effekt är den som väljs ut. Det 
kompensatoriska perspektivet har enligt Nilholm fått ett flertal namn varav ett är just 
det kategoriska. 

Ur kritiken för det kompensatoriska perspektivet utvecklades enligt Nilholm 
(2006) det kritiska perspektivet. Nilholm menar att detta perspektiv som kritiserar 
specialpedagogikens existens är ett tecken på skolans misslyckande när det gäller de 
specialpedagogiska insatserna. Nilholm påpekar i sin kritik mot det kompensatoriska 
perspektivet att istället för att se elevers olikheter som problem som ska åtgärdas bör 
man se dessa olikheter som resurser och att elevers svårigheter i skolan bör förklaras 
genom miljön omkring dem.  

Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, uppstod enligt Nilholm (2006) ur 
det tvivel som fanns mot det kritiska perspektivet. Dilemmat syftar till faktumet att det 
förväntas att alla elever i skolan ska ges en likvärdig utbildning samtidigt som 
undervisningen ska anpassas efter deras olikheter. Samtidigt som alla elever får med 
sig något gemensamt ur sin utbildning ska även alla elevers olikheter mötas. 
Dilemmaperspektivet har inte som syfte att ge en metod som kan besvara dilemmat i 
sig, utan snarare sätts fokus på vilka konsekvenser skolans olika 
undervisningsmetoder kan föra med sig. 

Genom tiderna har olika synsätt på elevers behov av särskilt stöd, det vill säga 
elevers olikheter när det gäller förutsättningar och förmågor, varit styrande för den 
pedagogiska verksamhetens utformning. Skrtic (1995) menar att pedagogers val av 
teoretisk grundsyn på pedagogik påverkar och motiverar de praktiska åtgärderna och 
den diskurs vari dessa utspelar sig. Kunskapen inom den specialpedagogiska 
traditionen legitimeras enligt Skrtic genom de sociala kunskaper som den grundas på. 
Detta betyder att de kunskaper som den specialpedagogiska praktiken och diskursen 
baseras på inte är objektiva kunskaper om verkligheten, det handlar snarare om 
subjektiva kunskaper baserade på en specifik och historisk referensram.  

De olika synsätten som har beskrivits kan leda till en förståelse för de olika 
uppfattningar som pedagoger kan ha om elevers olikheter och hur detta ska bemötas. 
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Vi menar att den inkluderande undervisningen är en specialpedagogisk strategi som 
kan finnas inom ramen för pedagogernas teoretiska grundsyn gällande hur elevers 
olikheter ska bemötas. Pedagogers val av tillvägagångssätt har i sin tur inverkan på 
den inkluderande undervisningens utformning. 
 
  
2.4 Sammanfattning  
Strategier för inkluderande undervisning kan se ut på flera olika sätt. En 
bakomliggande åsikt är dock att de insatser som är baserade på specialpedagogiskt 
tänkande ska leda till att elever i behov av särskilt stöd inte ska åtskiljas från de andra 
eleverna. Hela skolans verksamhet och bedrivandet av den specialpedagogiska 
verksamheten i synnerhet genomsyras av skolledningens synsätt på hur elevers 
olikheter ska bemötas.  

Pedagogers agerande i skapandet av inkluderande undervisningsstrategier 
speglar deras värderingar och attityder. Som vuxna förebilder kan pedagogernas 
värderingar och attityder ha en inverkan på elevers bemötande av varandra samt hur 
eleverna agerar för att skapa inkludering. När det gäller den fysiska skolmiljön och 
inkludering så ska miljön kunna anpassas till att kunna ta emot elever med olika 
bakgrunder, erfarenheter och förhållningssätt.  

För att kunna skapa undervisningsstrategier som är inkluderande kan det 
behövas helt annorlunda eller distinkta modeller för hur undervisning kan 
genomföras. De pedagogiska och didaktiska handlingar som leder till undervisning 
utförs framförallt av pedagoger och övrig skolpersonal. Undervisningsstrategierna ska 
enligt flera författare både innehålla variation och leda till anpassningar utifrån 
personliga förutsättningar. Pedagogernas teoretiska grundsyn gör intryck på och 
motiverar de praktiska åtgärderna. Pedagogers teoretiska grundsyn är även basen för 
deras val av strategier för att skapa undervisning som inkluderar alla elever oavsett 
förutsättningar och förmågor samt ger stöd till i behov av det. Därför anser vi att det är 
intressant att undersöka hur pedagoger skapar inkluderande undervisning och hur de 
resonerar kring inkluderande undervisning.  

Genom interaktionen med andra individer kan elever stimuleras socialt och 
intellektuellt vilket leder till nya utmaningar och ny kunskap. Vygotskijs teori kring 
den proximala utvecklingszonen bygger på utmaningen individen ställs inför i sin 
inlärning och utveckling. Genom handledning, vägledning och motivation från andra 
individer stimuleras barnet till ett samarbete och utvecklas i att klara nya utmaningar.  

Inom det sociokulturella perspektivet finns tanken att det viktigaste för 
skapandet av en fungerande, utvecklande och inkluderande skolor är relationer och 
kommunikation. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samarbete och lärande som 
sker mellan elever viktig. För att kommunikationen ska fungera krävs ett gemensamt 
språk. Vidare behövs även gemensamma värderingar för att grupparbeten ska vara 
genomförbara. För att samarbetet mellan elever ska fungera krävs förberedelse. 
Styrning av gruppsammansättningar och anpassningen av kursplanernas innehåll är 
viktiga förutsättningar för samlärandet såväl som för det kooperativa lärandet. Utifrån 
individernas förmågor och förutsättningar kan pedagogen anpassa mängden arbete, 
olika hastigheter och olika nivåer så att det blir möjligt för alla till att delta i 
gemensamma aktiviteter. Samlärande likväl det kooperativa lärandet fungerar 
därigenom som en undervisningsstrategi som inkluderar alla eleverna oavsett 
skiftande förmågor och behov. Genom aktiv hjälp från pedagogen och med stöd av 
varandra kan eleverna sedan utvecklas individuellt. Dock är det pedagogen som har 
det övergripande ansvaret för elevernas lärande.  
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Det sociokulturella perspektivet på inkluderande undervisningsstrategier lyfter 
fram behovet av medvetenhet om det sociala samspelet som finns i klassrummet hos 
pedagoger och därför är det intressant att undersöka hur pedagogers inkluderande 
strategier är relaterade till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger skapar inkluderande 
undervisning i klassrummet och resonerar kring den samt undersöka hur 
pedagogernas inkluderande strategier är relaterade till det sociokulturella perspektivet 
på lärande.  
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3. Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ fallstudie. Denscombe (2009) menar att 
kvalitativ forskning grundar sig till att synliggöra ett fenomens egenskaper eller 
karaktär till skillnad från den kvantitativa forskningen där fenomenet utgår från 
siffror och frekvenser. Stukát (2007) menar att när man pratar om kvalitativ och 
kvantitativ studie så är den kvalitativa samt den kvantitativa forskningen jämförbart 
med inriktning på humanistiska och naturvetenskapliga ämnen. 

Den kvalitativa metoden innebär att det handlar om hur man ska känneteckna 
och levandegöra något. Man vill redogöra för kännetecknen hos något – beskriva hur 
någonting är gestaltat. Det väsentliga i kvalitativa metoder är att man försöker 
upptäcka de kategorier, redogörelser eller mönster som bäst redogör för någon 
företeelse i omvärlden. 

3.1 Forskningsstrategi  
Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som är inriktad på att skildra människors sätt att 
förstå företeelser i sin omvärld. En fallstudie fokuserar på en eller ett fåtal 
undersökningsenheter med avsikten att genom olika metoder få fram information om 
skeenden, relationer och olika processer som finns i den undersökta enheten enligt 
Denscombe (2009).  

Forskning baserat på fallstudier är passande vid önskan att förstå olika fenomen 
menar Gummesson (2009). De fall som utgör rådata är autentiska och får tjäna som 
exempel för hur verkligheten ser ut. Fallstudier anses vara särskilt användbara när 
tidigare erfarenheter om något inte finns. Fallet får därmed agera som exempel för hur 
något kan fungera. Enligt Gummeson kallas fallstudiebaserad forskning även 
explorativ forskning då fallen ofta föregår som exempel för att skapa grundläggande 
föreställningar om ett skeende och de fungerar då som bas för bildning av nya testbara 
antaganden. I vår studie synliggjordes innehållet på de olika fallen genom de 
observationer som genomfördes. Genom observationerna blev pedagogernas praktiska 
agerande synliggjort och genom detta fick vi talande exempel på hur den inkluderande 
undervisningen kan fungera. 

3.2 Urval 
Med utgångspunkt i att syftet med en fallstudie är att få en djupare förståelse av ett 
fenomen har vi valt att fokusera på en skola. Skolan vi valde ut har ungefär 500 elever 
fördelat från förskola till årskurs 9. Valet av skola var ett bekvämlighetsurval där 
närheten till vår studieort var ett viktigt kriterium. Vi gjorde en förfrågan via mail till 
pedagogerna där vi undrade om de ville delta i vår undersökning. I samband med att 
vi skickade ut mailet bifogade vi missivbrev. Missivbrevet innehöll information om 
studien, dess syfte samt vad deltagandet i studien skulle innebära (se bilaga 1).  

Inför beslutet om urvalets utseende diskuterades några olika tillvägagångssätt. 
Ett förslag var att rektorn på skolan skulle välja ut några pedagoger som skulle bli 
tillfrågade om de ville delta i uppsatsens undersökning. Ett annat förslag var att vi 
skulle välja ut några pedagoger utifrån faktorer som vi ansåg kunna vara värdefulla; 
jämn könsfördelning, bra åldersfördelning samt andra aspekter. Slutligen enades vi 
om att skicka ut en förfrågan via e-post till flera pedagoger inom varje årskurs och 
ämne för att sedan vänta in deras svar och efter bekräftelse från pedagogens sida fatta 
ett beslut om vilka som skulle delta. Vi fick direkt svar ifrån två av pedagogerna som 
valde att delta. Dessa två pedagoger var verksamma inom ämnet språk men av olika 
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kön och de hade arbetat olika länge så därför ansåg vi dem som passande för vår 
undersökning. Flera pedagoger avböjde att delta och angav tidsbrist som den 
huvudsakliga anledningen. Eftersom tiden var knapp valde vi utifrån skolans schema 
att kontakta två pedagoger till, som valde att delta i vår undersökning. Det blev 
ytterligare en pedagog inom ämnet språk samt en pedagog som undervisade i ett 
praktiskt estetiskt ämne.   

Sammanlagt deltog 4 pedagoger i studien. Pedagogerna hade varit verksamma 
inom yrket olika länge och de ämnen och åldrar som de undervisade i varierade. Enligt 
vårt synsätt är fördelen med en liten studie möjligheten till utvecklingen av en 
personlig kontakt med deltagarna vilket ledde till öppna dialoger mellan oss som 
intervjuare och informanterna.  

Ett av fallen blev inte komplett genom att vi erbjöd pedagogen att svara på våra 
intervjufrågor via mail. Pedagogen som ansåg sig ha ont om tid för intervju men som 
erbjöd oss att observera dennes lektion erbjöds att svara på våra frågor efteråt via 
mail. En annan av pedagogerna observerades endast vid ett lektionstillfälle, som var 
en dubbellektion.  

3.3 Datainsamlingsmetod  
Data har samlats in genom observationer av lektioner samt semistrukturerade 
intervjuer av de pedagoger vars lektioner vi observerade. Observationerna var öppna 
det vill säga inget observationsschema upprättades. Intervjuerna var 
semistrukturerade och personliga det vill säga det var endast pedagogen och 
uppsatsens författare som var närvarande. Vi valde att först genomföra observationer 
för att sedan genomföra intervjuer i anslutning till observationer. Det gav oss 
möjlighet att beröra sådant som vi sett under observationen. Även pedagogerna gavs 
tillfälle att koppla tillbaka till observationen på detta viset.  

3.4 Genomförande  
Observationerna och intervjuerna skedde under mars månad 2010. Intervjuerna, alla 
utom en skedde i direkt anslutning till observationerna. Idet fall där vi inte hade 
intervjun i direkt anslutning till observationen skedde svaren via mail på grund av 
tidsbrist hos pedagogen. Till intervjuerna hade vi avsatt en timme per tillfälle. 
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Vid observationerna användes 
fältanteckningar med efterföljande loggboksanteckningar.  

Observation 
Genom att använda sig utav observation kan man som undersökare ta reda på hur 
individen faktiskt gör. Man får ett vidare perspektiv genom att som observatör både 
titta, lyssna och registrera uttryck och händelser enligt Stukát (2007). Både Stukát och 
Denscombe (2009) menar att det kan vara svårt samt upplevas som begränsat att 
använda sig utav observation eftersom det är det yttre handlingssättet som studeras, 
medan det kan vara svårt att nå de inre tankarna och känslorna hos individen. Genom 
att deltagarna både observerades och intervjuades anser vi att de gavs tillfälle för dem 
att delge oss hur de gick tillväga med sitt pedagogiska arbete samt sina tankar och 
känslor kring det pedagogiska arbetet som de utförde. 

Våra observationer var icke-strukturerade vilket innebär att vi inte använde oss 
av ett observationsschema. Varje pedagog utom en observerades vid två 
lektionstillfällen. Ett av lektionstillfällena bestod av dubbellektioner. Lektionernas 
längd var från 50 minuter för en enkel lektion till 90 minuter för dubbellektionerna.  

 18



Innan lektionens början tog vi oss tid att betrakta hur klassrummet såg ut. Detta 
gjorde vi för att kunna skapa oss en bild av utrymmet som skulle fungera som en arena 
för de möten mellan pedagog och elever som vi skulle observera.  

Fokus för våra observationer var pedagogen och strategierna som denne använde 
sig av för att inkludera alla elever undervisningen. Vid observationerna befann vi oss 
längst bak i klassrummet för att ha hela synfältet riktat mot det som sker i 
klassrummet. En fördel med detta kan vara att eleverna inte såg oss hela tiden då vi 
befann oss bakom deras ryggar i de flesta fall, lite beroende på hur deras bänkar var 
placerade. Genom att inte vara deltagande i undervisningssituationen var vi passiva 
men synliga observatörer. 

Under observationerna fördes fältanteckningar var femte minut.  Denna 
tidsintervall för fältanteckningarna valdes då vi ansåg att den skulle täcka in flera olika 
skeenden inom den tidsram som observationen genomfördes. Direkt efter 
observationstillfället tog vi oss lite tid att kommentera och komplettera våra 
fältanteckningar med loggboksanteckningar. Loggboksanteckningarna gav oss ett 
tillfälle att koppla våra egna tankar om de olika händelserna till det som antecknats 
under själva observationen. 
 
Intervju 
Genom att använda sig utav frågor som var genomtänkta för att ge svar på våra 
forskningsfrågor valde vi att använda oss av en semistrukturerad intervju. Vi hade en 
intervjuguide med huvudfrågor samt förberedda följdfrågor som kunde ställas om 
frågan behövde förtydligas (se bilaga 2). Intervjuguidens frågor var utformade med 
stöd i vårt syfte och våra forskningsfrågor. Följdfrågorna kunde även användas för att 
fokusera på vårt syfte om samtalets riktning ändrades. Vid ett par intervjutillfällen 
ställde vi som intervjuare spontana frågor kring händelser som vi observerat i 
klassrummet. Som intervjuare vid semistrukturerad intervju är det bra att vara flexibel 
och utveckla sina tankar och funderingar kring den intervjuades svar. Därför är det 
viktigt att ha en struktur för att få med de relevanta ämnena som ska behandlas menar 
Denscombe (2009).  

För att pedagogerna skulle känna sig bekväma fick de själva välja plats för 
intervjun. Detta medförde att det blev fyra olika platser för intervjuerna. Vid 
intervjutillfällena fanns det en gemytlig atmosfär och mycket skratt. Detta tolkar vi 
som att de intervjuade pedagogerna kände sig bekväma i vår närvaro.  

  

3.5 Dataanalys  
Vår analys av insamlad data följer de steg som Denscombe (2009) beskriver i sin 
analysmodell för fallstudiebaserad forskning. Förberedelse av insamlad data sker i 
flera steg.  

Först gjorde vi en jämförelse av vad vi sett under lektionstillfället. Vi 
organiserade data från fall till fall för att därefter jämföra de olika observationerna och 
intervjuerna. Därefter gjorde vi en renskrivning av fält och loggboksanteckningarna 
som vi fört under observationen. Intervjuerna som hade spelats in med diktafon 
transkriberades ordagrant medan det intervjusvar som kom in skriftligen kunde 
användas utan bearbetning efter att vi läst igenom det åtskilliga gånger. Allt bearbetat 
material sparades i ett dokument på ett usb minne för att vara lättillgängligt för oss 
som undersökare men också för att följa de etiska reglerna. 

Det andra steget var att välbekanta sig och bli förtrogen med det insamlade 
materialet, i vårt fall skedde detta genom upprepad läsning av insamlad data. Utifrån 
vårt syfte jämförde vi de uttalanden samt de strategier som vi observerat under 
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lektionerna. Vi kunde se att det var återkommande yttranden som pedagogerna 
använde sig utav samt att de använde sig utav liknande strategier i klassrummet. 
Dessa beskrivningar bildade de meningsbärande enheterna, som skulle tolkas i nästa 
steg. Denscombe (2009) menar att de meningsbärande enheterna som informationen 
består av ska kodas i form av namn eller någon slags beteckning. På samma sätt menar 
Merriam (1994)att nya begrepp och kategorier utvecklas under arbetets gång. Vi 
plockade ut och grupperade olika meningsbärande enheter som beskrev metoder och 
strategier som de olika pedagogerna använde sig utav i klassrummet för att därefter 
tilldela dessa olika kategorier 

Utifrån dessa kategorier kunde vi sedan se två större teman som motsvarade 
forskningsfrågorna i studien, inkluderande undervisning och inkluderande 
undervisning i sociokulturellt perspektiv.  

Det fjärde steget består av att bekräfta den samlade informationens validitet och 
tillförlitlighet. Ett sätt att höja undersökningens validitet är genom vad Denscombe 
(2009) kallar respondentvalidering vilket i vårt fall innebär att deltagarna fick ta del 
av resultatmaterialet innan publicering. Det vill säga vi skickade via mail resultat av 
vårt analysarbete kring observation och intervju för att pedagogerna skulle få chansen 
att komma med sina åsikter. Alla pedagogerna godkände vårt arbete för publicering. 
När det gäller tillförlitlighet, har vi strävat efter att ge en tydlig beskrivning av vårt 
urval, datainsamling och dataanalys.  
 
 
3.6 Etiska överväganden 
Inför varje vetenskaplig forskning oavsett omfång skall ansvarig forskare göra en 
vägning av vikten av det förväntade resultatet mot möjliga risker i form av negativa 
påverkansfaktorer.  

Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav skall i det följande 
stycket kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Informationskravet. I förhandsinformationen ska undersökningens strategier 
beskrivas samt hur de kommer att användas och presenteras samt i vilket syfte. Detta 
bör ges som information till dem som deltar i studien. I samband med inbjudan att 
delta i studien skickade vi ett missivbrev till rektorn samt berörda pedagoger (bilaga 
1). I brevet presenterade vi oss och beskrev vårt syfte med undersökningen samt våra 
anledningar till att genomföra studien. Vi meddelade även i missivbrevet att 
medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som helst. I en separat e-post bad vi 
pedagogerna meddela eleverna i förväg om att vi skulle deltaga vid några 
lektionstillfällen. 

Samtyckeskravet. Deltagare i undersökningen äger rätten till att själva 
bestämma över sin medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall om de undersökta är under femton år 
bör samtycke inhämtas från förälder, detta gäller även om undersökningen är etiskt 
känslig. Pedagogerna som deltog i undersökningen tog del av den utskickade 
informationen och gav första samtycket till sin medverkan via e-post och telefon. Vid 
första personliga kontakten med pedagogerna skrev de under överenskommelsen 
vilken var detsamma som missivbrevet. Eftersom det inte var eleverna som var i fokus 
ansåg vi att det räckte med skriftlig kontakt till pedagogerna. Enligt överenskommelse 
skulle pedagogerna informera sina elever om att vi skulle närvara på lektionerna. Om 
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fokus hade varit på eleverna hade vi fått skicka hem ett brev till föräldrarna för 
godkännande. 

Konfidentialitetskravet. Uppgifter kring dem som deltar skall förvaras, lagras 
samt rapporteras på ett sådant sätt att individens anonymitet kan tillförsäkras. 
Forskaren rekommenderas att fråga om de som deltar i undersökningen önskar ta del 
av resultatmaterialet innan det publiceras. Vid intervjutillfället informerade vi 
pedagogerna om att de skulle vara anonyma i undersökningen samt att inga uppgifter 
som kunde avslöja deras identitet skulle lämnas ut. Då vår studie innefattar fallstudier 
av fyra pedagoger kan detaljerad bakgrundinformation medföra risken att deltagarna 
lätt blir identifierade. Därför har vi valt att vid avrapporteringen inte lämna ut 
detaljerad information om de enskilda pedagogerna.  

Nyttjandekravet. Informationen forskaren tar del av får endast användas ur 
forskningssynpunkt. Informationen eller resultatet får inte användas i kommersiellt 
bruk eller i andra syften. Information som ingår i undersökningar får användas i 
läroböcker och tidningsartiklar, förutom personuppgifter som påverkar den enskilde 
individen om inte medgivande ges från berörd part. Vi meddelade pedagogerna om att 
de data som samlades in samt den information som vi fick ta del av vid både 
observation och intervju endast skulle användas i forskningsändamål.   
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4. Resultat  
Syftet var att få fram både generella uppfattningar samt variationer gällande 
inkluderande undervisningsstrategier. Genom att kombinera intervjuer och 
observation har vi försökt att få ett helhetsperspektiv på den situation som utspelar sig 
i klassrummet.  

 
4.1 Sammanställning av resultat 
Nedan följer en sammanställning av resultat som framkom vid intervjuer och 
observationer. Vi har försökt att beskriva olika kategorier genom att förklara de olika 
aktiviteter som vi anser att fenomenet består av. Detta betyder att de kategorier som 
nämns nedan är sådana skeenden som vi menar är relevanta för att lyfta fram studiens 
syfte.  

Fallen består av beskrivningar av olika händelser, både mer generella skeenden 
men även sådant som är karaktäriserande för de olika fallen. Vår förförståelse har 
bildats och formats genom den litteratur som vi har studerat gällande genomförandet 
av fallstudier i relation till undersökningen. I fallbeskrivningarna återges mer konkreta 
exempel på de funna underkategorierna. 

Tidsaspekterna har vi bortsett ifrån och det är själva händelsen som är satt i 
fokus under observationerna för att sedan ge belägg för detta med hänvisning till 
respektive intervjutillfälle med varje enskild pedagog.  

Temat strategier för inkluderande undervisning beskriver hur pedagoger skapar 
inkluderande undervisningsstrategier i klassrummet och resonerar kring dessa. Detta 
tema innefattar flera kategorier. 

Pedagogernas arbete med gemensam arbetsplan utifrån kursplanernas mål: 
Beskrivning av hur pedagogerna arbetar med en gemensam arbetsplan utifrån de olika 
ämnenas kursplaner och mål för att alla elever i klassrummet ska kunna ha samma 
arbetsplan till grund för sitt arbete.  

Pedagogernas medvetenhet om elevers olikheter: Uttryck för pedagogernas 
vetskap och kunskap om de skillnader och den variation som finns hos den enskilda 
individen.  

Användandet av gemensam genomgång för introduktion av nytt och befintligt 
stoff: Den gemensamma genomgången som användes av pedagogerna till att 
presentera och återkoppla till nytt och redan befintligt stoff i undervisningen. 

Individanpassad återkoppling och stöd: I detta arbete syftar individanpassad 
återkoppling till den feedback som pedagogen ger individuellt.  

Pedagoger ger elever möjligheter att få visa sina kunskaper: Tillfällen då eleven 
gavs en möjlighet att visa sina kunskaper på individnivå genom mötet med pedagogen 
samt pedagogers resonemang kring dessa tillfällen.   

Temat inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt perspektiv 
beskriver hur pedagoger skapar inkluderande undervisningsstrategier ur ett 
sociokulturellt perspektiv i klassrummet samt hur de resonerar kring dessa strategier. 
Även detta tema består av flera kategorier. 

Betydelsen av goda relationer och kommunikation: Pedagogernas resonemang 
om vikten av goda relationer och fungerande kommunikation samt tillfällen då 
närvaro av goda relationer kom till uttryck i pedagogers bemötande av elever. 

Pedagogernas styrning av elevernas placeringar och grupperingar med syftet 
att förbättra elevernas möjligheter för samlärande: Pedagogerna styrning av 
elevernas placering och gruppering samt resonemang kring dessa.  
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Pedagogernas medvetna användning av samlärande i undervisningen: 
Pedagogerna uttrycker att de använder sig medvetet av eleverna som resurser i 
lärandet samt tillfällen då samlärande och samarbete mellan elever uppstod.  
 
4.2 Fall 1 
Observationstillfället för fallet var en språklektion för en klass i grundskolans senare 
åldrar. Gruppen bestod av tjugo elever jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. 
Bänkplaceringarna utgjordes av fem grupper av bänkar med fyra bänkar per 
gruppering. Klassrummet var rymligt och det fanns även en grupp av fyra lediga 
sittplatser. Utrymmet användes också till undervisning av praktiskt estetiska ämnen. 
En av klassrummets väggar hade fönster vilket släppte in ljus och gav rummet en 
känsla av rymd.  
 
Strategier för inkluderande undervisning 
Lektionstillfället började med en gemensam genomgång av den kommande lektionens 
innehåll. Den gemensamma genomgången bestod av diskussioner om lektionens 
arbetsmaterial och präglades av en öppen dialog mellan pedagog och elever samt 
elever sinsemellan.  

Lektionens arbetsmaterial bestod av en gemensam arbetsplan. Den gemensamma 
arbetsplanen utgör en del av de inkluderande undervisningsstrategierna som 
pedagogen använder sig av. Syftet med den gemensamma arbetsplanen belyses av 
pedagogens åsikt om att alla elever ska uppleva det som att de behandlas lika: ”det 
viktigaste för mig är då att få med alla i undervisningen utan att avslöja det för 
eleverna, jag vill inte att någon ska känna att det blir utpekande att någon får 
annorlunda behandling”. Arbetsplanen var ett häfte som pedagogen hade tagit fram 
med kursmålen i åtanke. Pedagogen förklarade vid intervjun hur kursmålen hade 
påverkat hennes planering av arbetsmaterial: ”jag planerar min undervisning utifrån 
de mål som eleverna ska nå i respektive ämne”.  

Vid observationen av lektionens gemensamma genomgång så framgick det att 
pedagogen bemötte eleverna på deras individuella nivå. Vid bemötandet av eleverna 
använde sig pedagogen av sin kunskap och medvetenhet om elevers olikheter som en 
inkluderande undervisningsstrategi. Denna strategi innebär att pedagogen använde 
sig av två olika språk för att kunna kommunicera med eleverna. Pedagogen växlade 
inte enbart mellan att tala ämnesspråket och det svenska språket utan använde sig 
också av upprepning vid kommunikationen med eleverna. Genom att använda sig av 
två språk gav pedagogen eleverna en möjlighet att kommunicera utifrån sin egen 
förmåga på det språk som de kännde sig bekväma med. Vidare menade pedagogen att 
det är viktigt att ta hänsyn till elevernas olikheter vilket framkom vid motiveringen till 
lektionsplaneringen där pedagogen menade sig försöka ”göra undervisningen så 
allsidig som möjligt så att alla elever ska kunna känna sig bra ibland och få jobba på 
sitt favoritsätt”.  

Ett annat moment som observerades var hur pedagogen vid avrundningen av 
lektionen gav alla elever tillfälle till att ställa sina egna frågor angående de språkliga 
svårigheterna som de hade stött på under lektionen. Den inkluderande 
undervisningsstrategin blev i detta fall att pedagogen återigen använde sig av sin 
kunskap om alla elevers olika behov och förutsättningar. Alla eleverna blev sedda och 
hörda av både pedagogen och de andra eleverna. De språkliga svårigheterna som 
eleverna tog upp var bland annat översättning av ord som de inte hade förstått samt 
frågor om språkets uppbyggnad. Pedagogen beskrev sina undervisnings- och 
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arbetsmetoder som ”strategier jag som lärare använder mig av för att få mina elever 
att känna sig delaktiga i undervisningen […] som gör att alla elever kan vara med”.  

En annan inkluderande undervisningsstrategi var att pedagogen ägnade en kort 
stund till att ge återkoppling och stöd på varje enskild elevs individuella nivå. 
Pedagogens medvetenhet om elevers olikheter synliggjordes vid hennes agerande i 
klassrummet. Vid observationen kunde vi se hur pedagogen rörde sig runt bland 
eleverna i klassrummet. Pedagogen gick från bänkgrupp till bänkgrupp och 
småpratade med varje elev i tur och ordning. När det gavs möjlighet att ge eleverna 
återkoppling och stöd så var detta individanpassat och utgick från varje enskild elevs 
situation. Pedagogen menade att det sker genom att ”jag försöker gå runt till dem 
under lektionens gång och prata med dem enskilt”.   

Pedagogen vidareutvecklade genom att förklara att samtidigt som denne 
cirkulerade i klassrummet så gavs det en möjlighet för eleverna att visa sina 
kunskaper. Pedagogen förklarade sig ”jag brukar stå hos dem en stund och sedan 
ställa någon fråga kring det de jobbar med”. Den inkluderande 
undervisningsstrategin som pedagogen använde sig av var då att ge eleverna en 
möjlighet att visa sin individuella kunskap för pedagogen.  

  
Sociokulturellt perspektiv på lärande och inkluderande 
undervisningsstrategier  
Alldeles i början av lektionen, innan arbetet med den gemensamma arbetsplanen, så 
genomfördes en förberedd och planerad övning i socialt samspel och samlärande.  Den 
inkluderande undervisningsstrategin ur ett sociokulturellt perspektiv tolkar vi därmed 
vara själva samtalet och samspelet mellan eleverna, det vill säga skapandet av 
relationer och kommunikation. Övningen började med att eleverna tilldelades lappar 
med lite information om vem som eleven skulle föreställa under övningen. Lapparna 
hade förberetts av pedagogen. På dessa lappar fanns information som eleverna först 
läste individuellt. Eleverna skulle därefter cirkulera i klassrummet och genom att 
engagera sig i samtal med sina klasskamrater. Samtalen mellan eleverna skulle leda till 
att de kunde ta del av den informationen som fanns på klasskamraternas lappar. Med 
hjälp av informationen som fanns på lapparna skulle de sedan placera sig på rätt plats 
i ett led. På det sättet engagerades eleverna i samtal och samspel med varandra, med 
andra ord fick de vara aktiva skapare av kommunikation. Samspelet och samtalet 
mellan eleverna var nödvändigt för att gruppen som en helhet skulle kunna lösa det 
problem som övningen bestod av. Varje individ bidrog därmed med sin kunskap och 
genom detta kunde eleverna erfara att deras egen insats var värdefull för gruppens 
gemensamma resultat. Pedagogen förklarade efter lektionens slut att övningens syfte 
var att eleverna skulle dela med sig av sina kunskaper via samspel och samtal. Detta 
skedde genom den sociokulturella interaktionen.  

En annan inkluderande undervisningsstrategi sett ur det sociokulturella 
perspektivet var att styrningen av gruppernas sammansättning och elevernas 
placering vid par och gruppövningar användes som ett medel för att nå målet. När det 
var dags för par och gruppövningar ändrades elevernas placeringar: ”jag låter aldrig 
eleverna själva välja grupper när de ska arbeta tillsammans, istället sätter jag ihop 
grupper som jag tror ska fungera och så att alla får en bra roll”. Pedagogen menade 
att valet av sittplats var beroende av hur eleverna fungerade i sitt samspel som en 
grupp. Pedagogen utryckte att ”när det gäller placering så har jag bestämd placering 
i klassrummet för vissa klasser medan jag inte har det för andra klasser”. Pedagogen 
menade att målet med styrningen av elevernas placering ledde till att deras samarbete 
blev optimalt och för att alla var aktiva både under det specifika arbetsmomentet men 
även på lektionen generellt sett. 
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4.3 Fall 2 
De pedagogiska situationer som observerades var språklektioner för de högre 
åldrarna. Grupperna var relativt homogena med ungefär lika antal pojkar som flickor. 
Klassrummen hade fönster längst den ena väggen vilket gjorde att de var tämligen 
ljusa. Det var gardiner i fönstren och klassrummen upplevdes som ganska 
nyrenoverade. Placeringen av sittplatser såg lite annorlunda ut vid de olika tillfällena. 
Vid det ena tillfället var arbetsbänkarna placerade två och två i rader och någon bänk 
var placerad enskild. Vid det andra tillfället var bänkarna placerade i rader längs med 
långsidorna. I mitten var det grupperingar av sittplatser. Dimensionen på 
klassrummen upplevdes som ganska normal i förhållande till elevgruppernas storlek. 
 
Strategier för inkluderande undervisning 
Vid inledningen av de båda observationstillfällena bemötte pedagogen eleverna genom 
att diskutera tillsammans med gruppen kring händelser som skett på rasten. Man 
resonerade kring de regler som var gällande på skolan. Dialogen var öppen och alla 
eleverna hade chansen att göra sin röst hörd.  

Pedagogen använde sig av en gemensam arbetsplan som hade skapats utifrån 
kursplanernas mål. Materialet i den gemensamma arbetsplanen var anpassningsbart 
till elevernas individuella nivåer. Vid ena observationstillfället inledde eleverna med 
att plocka fram sina planeringar. Alla elever hade samma arbetsplanering som 
utgångspunkt för sitt arbete. Eleverna befann sig på olika nivåer enligt pedagogen som 
menade att alla arbetade utifrån sin förmåga. Pedagogen ansåg att när det gällde 
elevernas tillvägagångssätt så fanns det variation ”sen är det olika hur de gör, alla gör 
olika”. I intervjun framkom det att pedagogen la upp sin planering utifrån kursplaner 
och kursmål för att därefter göra ett planeringshäfte till eleverna. Pedagogen uttryckte 
det ” Å sen har vi den här själva planeringen där de kan välja valfritt vad de vill 
jobba med, det finns en del som är att skriva, en del som är att läsa, en del som är att 
tala och en del som är att lyssna”.  

En annan inkluderande undervisningsstrategi var själva individuella stödet som 
varje elev fick av pedagogen. En händelse vid ett av observationstillfällena som vi såg 
visade hur pedagogen gav individuellt stöd samt instruktioner till eleverna. Det 
individuella stödet och instruktionerna innebar att pedagogen förklarade för eleverna 
hur de skulle bemöta de svårigheter som arbetsplaneringens uppgifter kunde medföra. 
Det individuella stödet kunde bestå av uppmuntrande ord, förklaring av uppgifternas 
innehåll, förklaring av ordens betydelser samt beskrivning av språkets grammatiska 
uppbyggnad. Det individuella stödet gavs inte bara av pedagogen utan även av 
resurspersonen i det gemensamma klassrummet. Eleven i behov av hjälp och stöd från 
resurspersonen kunde tack vare resurspersonen närvaro ta till sig kunskap i det 
gemensamma klassrummet. Stödet gavs genom att föra en dialog med eleven utifrån 
de uppgifter som skulle göras på den observerade lektionen. Resurspersonen 
uppmuntrade och berömde eleven och fick eleven känna att denne klarade av 
uppgifterna. Vi tolkar detta som att användandet av resursperson var ett sätt att 
bemöta elevers olikheter inne i det gemensamma klassrummet. Pedagogen menade att 
”alla har olika problematik [...]så det går inte att göra på samma sätt med alla”.  

Pedagogen rörde sig i klassrummet under tiden eleverna arbetade och stannade 
till hos eleverna och gav dem stöd och feedback. ”så jag ger dem feedback på det de 
behöver och man har ganska bra koll på vilka vad alla kan och var de ligger i sin 
inlärning”. Detta gav även eleverna ett tillfälle att få ställa sina frågor och funderingar. 
Pedagogen visade även på i intervjun att vissa elever inte tordes visa sina kunskaper 
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inför de andra i klassen ”vissa tycker att det är lite jobbigt men då kan jag gå till 
bänken” . 
  
Sociokulturellt perspektiv på lärande och inkluderande 
undervisningsstrategier  
Pedagogen använde skapandet av relationer och kommunikation som en inkluderande 
undervisningsstrategi sett ur det sociokulturella perspektivet. Detta skedde genom att 
pedagogen försökte få eleverna att känna trygghet. Pedagogen ansåg att det var viktigt 
att eleverna kände sig trygga med den roll de hade i klassen samt att de kunde ta hjälp 
av pedagogen men även av varandra. Pedagogen fortsatte vidare ”det är väll det som 
egentligen är min strategi kanske att, just att, eleven ska känna att det är behagligt i 
klassrummet”. Detta synliggjordes vid en av observationerna genom att pedagogen 
valde att stötta och hjälpa eleverna på individnivå för att de skulle klara av vissa 
uppgifter. Pedagogen menade att fokus på undervisningen i klassrummet bygger på 
trygghet och lugn som skall leda till och skapa arbetsro. Pedagogen tog också upp hur 
användandet av elevresurser kan leda till att undervisningen blir optimal. Pedagogen 
ansåg att genom det samlärande arbetssättet där eleverna samarbetar på sin egen nivå 
och utvecklas individuellt skapas en kommunikation som leder till inkludering i 
undervisningen. ”de som är ganska tysta då pratar de inte alls då behöver de ha 
någon som pratar mycket […] och ställer frågor eller drar ur de orden, så att, då 
brukar jag med flit välja vilka jag vill ska sitta ihop, då tar jag en som pratar […] 
hela tiden med dem som inte pratar så mycket”.  Gällande elevernas placering i 
klassrummet så framkom det i intervjun att pedagogen styr elevernas plats för att det 
individuella arbetet men också för att samarbetet skulle bli maximalt. ”De sätter sig ju 
oftast med dem som de vill sitta och jobba med, som de jobbar bra med, men sen kan 
jag ändra också för vissa jobbar bättre”.   

Vid ett av observationstillfällena använde sig pedagogen utav en samspelsövning. 
Den inkluderande undervisningsstrategin ur det sociokulturella perspektivet var i 
detta fall var det kommunikativa samspelet mellan eleverna. Den muntliga delen av 
övningen gick till så att varje elev fick en fråga som de skulle svara på. Nästa del av 
samspelsövningen var skriftlig och innebar att eleverna skulle skriva svaret på sin 
fråga på tavlan. Syftet med övningen var att utveckla elevernas förmåga att hjälpa 
varandra vid gemensam problemlösning. Eleverna gav stöd åt varandra genom den 
öppna dialogen som fanns i klassrummet. Elever som var osäkra på något eller tvekade 
på svaren till frågorna fick stöd av sina klasskamrater i form av muntliga förslag. På 
samma vis gav eleverna respons åt varandra vid den skriftliga delen av övningen som 
skedde vid tavlan. Vid intervjun framgick det att pedagogen medvetet valde ut 
frågorna för samspelsövningen utifrån elevernas olikheter. Detta för att eleverna 
skulle ges en möjlighet att kunna visa sina färdigheter på sin individuella 
kunskapsnivå.  
 
4.4 Fall 3 
Observationerna gjordes på språklektioner i en klass i grundskolans senare år. Vid 
observationerna bestod gruppernas sammansättning av flest pojkar. Klassrummet 
användes till flera ämnen av samma pedagog. Det fanns bänkar som satt ihop tre och 
tre och det fanns även en rad med fem bänkar. Placeringen av bänkarna tog upp större 
delen av golvutrymmet i klassrummet vilket ingav känslan av ett mindre utrymme än i 
verkligheten. 
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Strategier för inkluderande undervisning 
Lektionsarbetet följde vid båda observationstillfällena den arbetsplanering som 
pedagogen hade planerat och gjort i ordning. Den gemensamma arbetsplanen blev 
därigenom en inkluderande undervisningsstrategi. Pedagogen menade att ”A och O 
tycker jag är en ordentlig planering, jag är otroligt noggrant förberedd”. Vidare 
menade pedagogen att ”det är väldigt inkluderande att man har lika, lika för alla” 
och syftade då på arbetsplaneringen. Arbetsplanen var därför gemensam för alla elever 
och fungerade som en planering för lektionsarbetet under en längre tidsperiod. Den 
gemensamma arbetsplaneringen innehöll övningar och uppgifter som var anpassade 
till elevernas olika förmågor. Pedagogen hänvisade till att det är kursmålen och den 
gällande betygssättningen som styr uppgifternas storlek och utseende: ”eftersom vi 
har det här med G, VG och MVG, så kan jag göra ett antal uppgifter, för G måste du 
göra det här, för VG det här och MVG så måste du satsa på det här också”. 
Arbetsplaneringens innehåll anpassades enligt pedagogen även efter gruppens 
intressen så att ”det ska vara intressant för alla”. Pedagogen ansåg att det slutliga 
målet med arbetsplaneringen och de uppgifter som den består av var att ” jag ska få 
med mig alla” det vill säga att alla ska bli inkluderade i undervisningen.  

Vid observationstillfällena blev en annan inkluderande undervisningsstrategi 
synlig, nämligen den individuella återkopplingen och stödet som pedagogen gav till 
eleverna. Stödet och återkopplingen var individanpassad och syftade enligt pedagogen 
till att ” Alla ska känna att de har min uppmärksamhet och att de får feedback och 
känna att de lyckas”. Stödet från pedagogen bestod vid observationstillfällena av korta 
personliga samtal med eleverna där det blev tydligt att pedagogen verkligen tog sig tid 
att prata lite med alla. Samtidigt gav pedagogen eleverna återkoppling på individnivå 
genom att samtala om de uppgifter som eleven var i färd att göra men även tidigare 
eller kommande uppgifter diskuterades. Pedagogens ambition att fördela sin tid jämnt 
mellan eleverna synliggjordes under observationstillfällena av det faktum att 
pedagogen var i ständig rörelse för att hinna med att prata med alla elever så att de 
skulle få sin beskärda del av den uppmärksamhet som pedagogen kunde ge. 

Pedagogens medvetenhet om elevernas olikheter och att det behövs variation och 
anpassning av undervisningen samt att eleverna behöver ges möjlighet att visa sina 
kunskaper på varierat sätt var en annan inkluderande undervisningsstrategi som 
användes. Pedagogen påpekade sin medvetenhet och sade att ”jag tänker på det, att 
det här skall passa även för en som har en diagnos, läs- och skriv, dyslexi eller vad 
det nu kan vara”. Pedagogens medvetenhet om olikheter synliggjordes vid 
observationstillfällena bland annat genom tillgången till hjälpmedel såsom datorer 
samt undervisningsmaterial i form av litteratur. Vid ett observationstillfälle använde 
sig pedagogen av högläsning som metod för att förmedla innehållet i en skönlitterär 
text. Innan högläsningen skulle ske arbetade eleverna med uppgifterna i den 
gemensamma arbetsplaneringen. När pedagogen berättade för eleverna att det var 
dags för att läsa ur boken för högläsning lade eleverna ner sina pennor och stannade 
upp med sina uppgifter för att fullt fokusera på pedagogens läsning. Pedagogen läste 
sittande vid sitt skrivbord längst fram i klassen och eleverna satt vid sina platser. 
Under hela högläsningen satt eleverna stilla och tysta medan pedagogen läste texten i 
lugnt tempo, med hög röst och med tydlig artikulation. Pedagogen avslutade sin 
läsning och eleverna återupptog arbetet med sina uppgifter i den gemensamma 
arbetsplaneringen.  

 
Inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt perspektiv  
Vid båda observationstillfällena började pedagogen lektionstillfället med upprop och 
kontroll av närvaro. Pedagogen använde sig av denna korta kommunikation med 
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eleverna som en del av en inkluderande undervisningsstrategi sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Varje elev blev uppropad i turordning och samtidigt 
försökte pedagogen få ögonkontakt med eleverna. Pedagogen förklarade i intervjun att 
denne ” nästan varenda lektion går igenom klasslistan och säger alla elevernas 
namn, så att de känner ’att jag också är här’ och i regel försöker jag titta upp på dem 
så att de åtminstone har fått en liten kontakt med mig på varje lektion”. Pedagogen 
menade att en genomgång av klasslistan gjorde det möjligt för pedagogen att själv få 
ett tillfälle att se eleverna och för eleverna ett tillfälle att känna att de blir sedda av 
pedagogen.  

Det blev vid båda observationstillfällena synligt att det fanns en god atmosfär i 
klassrummet och att pedagogen hade lyckats med att skapa relationer till sina elever. 
Ett tecken på att det fanns goda relationer och trevlig stämning mellan pedagog och 
respektive elev var att det förekom även skämtande och skojande mellan pedagog och 
elev vilket kan ses som ett tecken på att det finns goda relationer. Pedagogens genuina 
intresse för eleverna synliggjordes genom de förtroendefulla samtal som skedde 
mellan pedagogen och eleverna, på både individnivå och gruppnivå, under den tid som 
de observerade lektionerna pågick. Pedagogen menade att goda relationer och 
kommunikation förutsätter varandras existens ”du kan inte bli arg på en grupp innan 
du har byggt en relation”. Vid dåligt fungerande relationer och bristfällig 
kommunikation finns det enligt pedagogen risk för att konflikter och kommunikation 
förvärras ”då blir det motsatt effekt […] det blir bara värre”. Pedagogen sade sig 
tänka ibland att ”du är kapten på skutan” om det uppstod konflikter eller andra 
störningar av relationer och kommunikation. ”när de inte sköter sig då tänker jag – 
jag är kapten och styr båten och alla ska vara med här”. Relationer skapas enligt 
pedagogen genom att ”man visar vem man är, man ställer frågor, man är 
intresserad”. Vidare menade pedagogen att en faktor som kan inverka på de relationer 
och den kommunikation som finns mellan pedagog och elever är den känsla av rättvisa 
som existerar i gruppen och klassrummet. Därför menar pedagogen att det är av stor 
vikt ”försöka behandla alla lika, lika som att vara rättvis” samt ”alla ska känna sig 
lika viktiga”. Pedagogen uppgav även att ”det är jätteviktigt för mig att få dem att 
fungera ihop som en grupp”. 
 
4.5 Fall 4 
Det var en praktiskt estetiskt lektion som observerades. Observationstillfället var en 
dubbellektion. Gruppen var relativt liten men bestod av lika många pojkar som flickor. 
Klassrummet var stort och ljust och anpassat efter sitt ändamål. Stora fönster löpte 
längs de två långsidorna. Alla eleverna hade tillgång till allt material då det fanns 
tillgängligt i klassrummet. Borden var placerade som långbord, två parallellt med 
varandra. På andra ställen i klassrummet fanns andra mindre arbetsbord och 
arbetsytor. Eleverna förvarade sitt arbetsmaterial i klassrummet. 
 
Strategier för inkluderande undervisning 
Vid observationstillfället så stod alla eleverna utanför och väntade på pedagogen innan 
lektionens början. Stämningen var mycket god. Som utomstående observatör så kunde 
man känna att eleverna var förväntansfulla. Flickorna fnissade och pratade. Pojkarna 
hade lite svårt att stå still och rörde sig runt. Pedagogen menade att de flesta eleverna 
gillar praktiskt estetiskt lektioner och det medför att de kan vara lite uppspelta när de 
kommer dit.  

När lektionen började placerade eleverna sig på sina förutbestämda platser. 
Därefter inledde pedagogen lektionen med gemensam genomgång av var eleverna 
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befann sig i sitt arbete. En av pedagogens inkluderande undervisningsstrategier var att 
se till så att alla elever fick visa sina kunskaper genom att förklara var de befann sig i 
sitt arbete på sin individuella nivå de fick även möjligheten att visa sitt arbete inför de 
andra eleverna ”de får sitta och så går jag laget runt att nu får du berätta vad du 
gjorde sist och vad du ska göra idag”. Eleverna redovisade inför varandra och inför 
pedagogen vilket arbete de höll på med samt hur långt de kommit med arbetet. ”och 
då får de liksom varva ner och lära sig lyssna på varandra för en del har jättesvårt 
för det  […] så det övar vi ständigt”.  

Pedagogen tyckte sig ha väldigt styrda ramar utifrån kriterierna inom 
kursplanen. Utifrån dessa kriterier så skapar pedagogen en arbetsplan som är 
gemensam för alla elever. Inom de styrda ramarna ansåg pedagogen sig ha möjlighet 
att individualisera och anpassa utifrån de olika mål årskurserna har. Pedagogen utgick 
ifrån kriterierna men lät sedan eleverna anpassa sina arbeten utifrån hur de själva ville 
att det skulle utformas. Den inkluderande undervisningsstrategin i detta fall blev 
användandet av en gemensam arbetsplan som pedagogen har skapat utifrån 
kursplanens kriterier och mål. Detta gör att eleven själv får välja material, färg och 
form men ska samtidigt följa den instruktionen som pedagogen gett dem. Pedagogen 
menade att eleverna genom detta gavs möjlighet att visa sina kunskaper och uttrycka 
det på varierat sätt: ”men sen bestämmer de ju helt själva så jag tror att alla får 
uttrycka sig och få komma fram på sitt sätt”.  

I klassrummet observerades en metod som användes i stället för 
handuppräckning. Denna strategi som pedagogen använder sig av anser vi vara en 
inkluderande undervisningsstrategi då den syftar till att göra alla elever sedda och 
hörda. Pedagogen lyfte även metoden som något mycket positivt vid intervjun. Vid 
observationen så såg vi hur eleverna skrev sitt namn på whiteboardtavlan när de 
behövde ha hjälp. Pedagogen gick sedan runt i tur och ordning till eleverna efter listan. 
När eleverna fått den hjälp de ansåg sig behöva strök de sig från listan. Vid intervjun 
så poängterade pedagogen: ”det här med att sitta och räcka upp handen det har jag 
slutat med för det blir ingenting bra, och de som är tysta och försynta märks inte då, 
utan det är bättre att de skriver på tavlan och så gör jag med alla klasser”. Ingen 
elev behövde sitta och räcka upp handen och vara orolig över att inte bli sedd av 
pedagogen utan kunde lugnt vänta på sin tur. 

Vid observationen blev det även synligt pedagogen använde sig av individuellt 
stöd och feedback som en inkluderande undervisningsstrategi. Återkopplingen som 
pedagogen använde sig utav var i form av individuellt stöd vilket visade sig då 
pedagogen hela tiden cirkulerade i klassrummet och småpratade med eleverna ” jag 
försöker verkligen se alla och ägna tid åt alla” menade pedagogen.  

 
Inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt perspektiv 
Pedagogens inledning på lektionen har redan tidigare nämnts under inkluderande 
undervisningsstrategier. Som observatörer anser vi att pedagogens 
undervisningsstrategi vid inledningen och den gemensamma genomgången inte bara 
var inkluderande utan också en inkluderande undervisningsstrategi ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Vi anser att pedagogens kommunikation och skapande av 
relationer genom öppen kommunikation var en inkluderande undervisningsstrategi ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogen använde sig av en öppen kommunikation 
med sina elever, inte bara under inledningen och den gemensamma genomgången 
utan under hela lektionstillfället. Pedagogen lät eleverna delge varandra om var de 
befann sig i sitt arbete samt hur de har gått tillväga. Genom att pedagogen lät eleverna 
berätta inför varandra var de befann sig i sitt arbete samt hur långt de kommit och hur 
de har gjort så kan eleverna lära sig av varandra. De elever som kommit en bit längre 
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än de andra eleverna får en förförståelse över vad och hur de ska göra vid nästa 
moment. 

Pedagogen använde sig av skapandet av relationer och kommunikation som en 
inkluderande undervisningsstrategi ur ett sociokulturellt perspektiv var. Genom att 
pedagogen samtalar öppet på ett sådant sätt att alla eleverna känner sig delaktiga och 
kan ta del av resonemanget så leder det även till en förståelse och utveckling hos 
eleverna. Vid observationen kunde vi se hur pedagogen hela tiden samtalade med 
eleverna inte enbart kring deras arbeten utan också om vardagliga händelser. Gällande 
relationer och kommunikation menade pedagogen att ”det är ju inte bara att vi är 
lärare utan vi får ju vara mamma, psykolog, man får ju vara allting”. Pedagogen 
ansåg att detta har påverkat relationerna till att ”det känns ofta väldigt bra, man har 
liksom en bra relation”. Pedagogen tillade att ”jag tycker att det är jätteviktigt det 
här med att inte bara undervisa hela tiden, utan man ska även kunna prata om 
annat, andra saker, att man kan skoja om det som är utanför klassrummet så att 
man skapar en relation”. Vidare menade pedagogen att det sociala samspelet i 
klassrummet bygger på ömsesidig respekt ” den här respekten att nu pratar han och 
nu ska du lyssna”.  

Vid observationen så såg vi vid flera tillfällen hur eleverna hjälpte varandra 
genom att samarbeta. I samtalet kring intervjufrågorna framkom det att trots att 
elevresurser inte medvetet användes av pedagogen som en strategi för att uppnå 
inkluderande undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv så skedde detta i alla fall. 
Vid intervjun så framkom det att pedagogen inte använde sig utav samlärande 
medvetet utan att det förekom undermedvetet i undervisningen ”Man ser ju ibland 
vilka som kan hjälpa varandra och se om de gör samma saker då kan jag också sätta 
ihop två stycken att nu får ni samarbeta”.  Ibland skedde samlärandet på initiativ av 
eleverna själva ”det kan det också bli, det är nog mer sådär spontant, inte att det är 
liksom planerat”. 
 
4.6 Resultatsammanfattning  
Strategier för inkluderande undervisning 
Det som var mest framträdande i observationerna och intervjuerna gällande strategin 
för inkluderande undervisning visade sig vara förekomsten av en gemensam 
arbetsplan. Pedagogernas användning av en gemensam arbetsplan är en inkluderande 
undervisningsstrategi då den gemensamma arbetsplaneringen leder till att 
utgångspunkten för lektionen blir densamma för alla elever i klassrummet. Vid 
utformandet av den gemensamma arbetsplanen styrs pedagogen i sin tur av olika 
reglerande dokument. Ett av dessa reglerande dokument är kursplanerna, vilket var 
det som låg till grund för lektionsplaneringen enligt pedagogerna. En del av 
pedagogerna tyckte sig vara styrda av kursplanerna men ansåg ändå att det fanns 
utrymme för att vara flexibel. Pedagogen menade att genom att använda sig av en 
noggrann planering underlättar pedagogen för sig själv i sitt eget arbete vilket även 
leder till att eleverna får en omsorgsfullt förberedd arbetsplan. Detta gör det möjligt 
för eleverna att kunna arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.  

En annan inkluderande undervisningsstrategi som pedagogerna använde sig av 
var gemensam genomgång av både nytt och befintligt stoff. De gemensamma 
genomgångarna visade sig leda till en öppen dialog mellan pedagoger och elever men 
också mellan elev och elev. Detta i sin tur såg ut att främja klassrumsklimatet. 
Pedagogen ansåg genom den öppna dialogen i klassrummet fick alla elever en 
möjlighet att bli sedda samt göra sin röst hörd. Detta synliggjordes bland annat genom 
den öppna dialogen som föregicks av gemensamma genomgångar och diskussioner. 
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En de inkluderande undervisningsstrategierna som pedagogerna använde sig av 
bygger på pedagogernas medvetenhet om elevers olikheter vilket leder till variation av 
undervisningen. Pedagogerna ansåg att de genom medvetenhet utifrån elevers 
olikheter anpassade de undervisningen och materialet på ett sådant sätt att eleverna 
gavs möjlighet till att visa sina kunskaper på varierat sätt. Eleverna kunde till exempel 
välja att använda sig av olika tillvägagångssätt under lektionstiden och i sina arbeten. 
Pedagogerna i sin tur anpassade sin informationsförmedling på ett varierat sätt för att 
tillgodose alla elever.  

Återkoppling och stöd som var individanpassat blev en återkommande strategi 
för inkluderande undervisning som pedagogerna ansåg sig använda sig utav både 
direkt i undervisningen men också i sin feedback till eleverna i gällande deras 
kunskapsutveckling. Denna återkoppling till det aktuella materialet och elevernas 
situation skedde på både individ och klassrumsnivå direkt på plats genom att 
pedagogen cirkulerade i klassrummet och gav respons. 

 
Sociokulturellt perspektiv på lärande och inkluderande 
undervisningsstrategier  
Flera pedagoger har genom sina ageranden och uttalanden gett uttryck för hur viktigt 
det är att skapa relationer med elever för att få en bra sammanhållning i klassen. Om 
det finns svårigheter med kommunikation och relationer i klassrummet så kan det bli 
svårt att få samarbetet att fungera. Vid ett par tillfällen observerades att pedagogerna 
hade förberett övningar i socialt samspel. Övningarna i socialt samspel bestod bland 
annat att eleverna samspelade och samarbetade utifrån sin egen nivå och förmåga för 
att på ett sådant sätt berika varandra kunskapsmässigt. När eleverna samarbetar på 
sin egen nivå och utvecklas individuellt skapas förutsättningen för att samlärandet ska 
fungera. Samlärandet är beroende av att det finns goda relationer och kommunikation 
mellan alla parter i klassrummet.  

En annan inkluderande undervisningsstrategi ur ett sociokulturellt perspektiv 
var att pedagogerna till viss mån styrde elevernas placeringar och grupperingar för att 
alla elever skulle bli aktiva på lektionerna. Det fanns variation mellan pedagogernas 
sätt att hantera elevernas placering i klassrummet. Oavsett hur elevernas placeringar i 
klassrummet såg ut så ansåg pedagogerna att en av de viktigaste bitarna i 
undervisningen var att gruppsammansättningar fungerade.  

 I intervjuerna framgick det att pedagogerna inte alltid var medvetna om att de 
använde sig av samlärande som en inkluderande undervisningsstrategi ur ett 
sociokulturellt perspektiv. En av pedagogerna påpekade att eleverna samarbetade 
under lektionen men pedagogen uttryckte inte att samarbete mellan elever var en 
strategi som hon använde sig av. Vi såg vid observationerna att eleverna själva tog 
initiativ till samlärande utan påverkan från pedagogernas sida. Eleverna valde därmed 
själva att samspela och samarbeta med varandra. Interaktionen mellan eleverna 
skedde via frågor, jämförelser och förtydligande. 
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5. Sammanfattande diskussion 
Denna del av uppsatsen görs en jämförelse mellan empiri och litteratur. Empiri har 
samlats in genom observationer och intervjuer. I resultatdiskussionen förs diskussion 
kring de inkluderande undervisningsstrategier som användes och beskrevs av 
pedagogerna. Vi tar även upp vilka specialpedagogiska perspektiv som vi tänker oss 
kan ligga till grund för pedagogernas agerande.  

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur pedagoger skapar inkluderande 
undervisningsstrategier och resonerar kring dessa samt hur pedagogers inkluderande 
undervisningsstrategier är relaterade till det sociokulturella perspektivet på lärande. 
Resultaten visar att det finns ett flertal olika undervisningsstrategier som pedagogerna 
använder sig av för att skapa inkluderande undervisning. En del av dessa inkluderande 
undervisningsstrategier kan betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv då fokus i dessa 
är relationer och kommunikation mellan elever och samlärande.   
 
Strategier för inkluderande undervisning 
Resultatet visar att det som var mest förekommande i observationerna och 
intervjuerna gällande strategin för inkluderande undervisning visade sig vara 
pedagogens användning av en gemensam arbetsplan. Pedagogerna anser att de 
grundar sin gemensamma arbetsplan på de kursplaner som är gällande i respektive 
ämne. Pedagogerna omvandlade sedan kursplanernas mål till gemensamma 
arbetsplaner utifrån respektive ämne. Detta betyder att alla elever inom samma klass 
hade samma arbetsmaterial som utgångspunkt. Skidmore (2004) menar att en 
inkluderande undervisningsstrategi är att anpassa och förändra kursplanernas 
innehåll för att passa alla elever. Undersökningens resultat visar på att denna 
anpassning av kursplanerna sker indirekt genom den gemensamma arbetsplanen. De 
gemensamma arbetsplanerna är pedagogernas egen tolkning av de mål att sträva mot 
och mål att uppnå som finns i kursplanen. Pedagogerna tyckte sig vara styrda av 
kursplanerna men ansåg samtidigt att det fanns utrymme för att vara flexibel i valet 
och utformandet av inkluderande undervisningsstrategier. På det sättet ger den 
gemensamma arbetsplanen pedagogen utrymme för att bemöta elevers olikheter. Det 
är just det som både Soan (2004) och O`Hanlon (2003) påpekar – att undervisningen 
behöver bli flexibel genom variation och anpassning av metoder och material. På 
nationell nivå fastställer Skolverket (2000) genom kursplaner tillsammans med 
läroplanen vilka mål som ska uppnås inom varje ämne. Genom att kursplaner 
beskriver mål för elevers lärande men lämnar utrymme vid utformning av 
undervisning för att nå målen, är det möjligt för pedagoger att variera metoder och 
material. Samtidigt ställs högre krav på planering och förberedelse av lektioner. 
Pedagogerna i vår undersökning menar att det är just planering som är mycket viktigt.  

Ainscow (1999) poängterar vikten av förberedelse och planering vid utarbetandet 
av elevernas gemensamma arbetsplan. Författaren menar att om planeringen av 
lektionerna inte är väl förberedd så blir innehållet i kursplanen inte förståeligt för 
eleverna. Pedagogen kan med hjälp av den gemensamma arbetsplanen ge särskilt stöd 
utifrån varje individs nivå, behov och förutsättningar samtidigt som alla elever är 
tillsammans i klassens gemensamma utrymme. Enligt Salamancadeklarationens 
rekommendationer i arbetet med elever i behov av stöd ska elever i behov av särskilt 
stöd få en utbildning tillsammans med andra barn. Den gemensamma arbetsplanen 
kan ge möjlighet och ligger som grund för den inkluderande undervisningen menade 
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pedagogerna. Den gemensamma arbetsplanen gör det möjligt för eleverna att kunna 
arbeta utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Detta tolkar vi som att den 
gemensamma arbetsplanen leder till inkluderande undervisning då utgångspunkten 
för lektionen är densamma för alla elever i klassrummet.  

Pedagogerna lyfter fram att de i sitt arbete med gemensam arbetsplansträvar 
efter att planera undervisning så att elevernas individuella arbeten och bidrag ska 
kunna bedömas utifrån likvärdiga kriterier. Samtidigt beskriver de att de strävar efter 
att möjliggöra för alla elever att kunna arbeta på sina individuella nivåer. Nilholm 
(2006) lyfter fram dilemmaperspektivet som beskriver dilemmat mellan att alla elever 
ska nå likvärdiga mål i sin utbildning och att alla elevers olikheter ska bemötas. 
Genom den gemensamma arbetsplanen har alla elever samma arbetsplan som sedan 
kan anpassas individuellt. Den gemensamma arbetsplanen utgör på det sättet ett stöd 
för pedagogerna att anpassa de generella kraven på utbildning till barnens specifika 
behov. 

Nordin-Hultman (2008) påpekar att eleverna som kommer till skolans miljö har 
olika förutsättningar och därför måste skolan bemöta dessa elevers variation på ett 
positivt sätt. Pedagogerna ansåg att de genom sin medvetenhet om elevers olikheter 
anpassade undervisningen och materialet på ett sådant sätt att eleverna gavs möjlighet 
till att visa sina kunskaper på ett varierat sätt. Detta synliggjordes genom variation och 
anpassning av undervisningsmaterial vilket gav eleverna en möjlighet att visa sina 
kunskaper på ett varierat sätt. Eleverna kunde välja att använda sig av olika 
tillvägagångssätt under lektionstiden och i sina arbeten. Pedagogerna i sin tur 
anpassade sin informationsförmedling på ett varierat sätt för att tillgodose alla elever. 
Detta visar hur pedagogerna använder sig av en inkluderande strategi som innebär att 
eleverna ges möjligheter att visa sina kunskaper på individ- men även på 
klassrumsnivå.   

Flera tillfällen under observationer och intervjuer gav uttryck för pedagogernas 
medvetenhet om elevers olikheter. Pedagogernas medvetenhet om elevers olikheter 
leder till variation av undervisningen. O’Hanlon (2003) och Vernersson (2002) anser 
att alla elever ska ha möjligheten att nå sin förmåga samt utveckla sina färdigheter 
samtidigt som alla utbildade pedagoger är ansvariga för att den praktiska 
verksamheten leder till detta. Även statens offentliga utredningar (SOU 1997:108) 
påpekar att det är just skolans ansvar att se till eleven ges förutsättningarna att lyckas 
oavsett hinder. Fröjd och Göransson (2004) menar att lärarens synsätt, attityd och 
bemötande av elevers olikheter kan göra intryck på eleverna när det gäller deras 
känsla av delaktighet och inkludering i verksamheten.   

Resultat visar att pedagogernas sätt att presentera och återkoppla till nytt och 
redan befintligt stoff i undervisningen skedde i de flesta fall i form av gemensamma 
genomgångar. Elever i behov av särskilt stöd kan enligt Vernersson (2002) ha svårt att 
ta till sig kunskaper om de inte får någon sorts undervisande genomgång eller stöd. De 
gemensamma genomgångarna som förekom i observationerna präglades utav en 
öppen dialog mellan elever och pedagog. Karlsudd (1999) menar att pedagogen kan 
vara en förebild för eleverna genom att bygga upp förhållanden som leder till att 
eleverna känner sig trygga. Detta betyder att läraren bör visa intresse och entusiasm 
för olika ståndpunkter och synsätt och vara öppen för diskussioner och nya metoder. 
Läraren ska genom sitt agerande visa att alla elevers olikheter och skilda förmågor 
måste respekteras och värdesättas. Analysen visade på att de gemensamma 
genomgångarna fungerade som ett tillfälle för pedagogerna att låta eleverna få göra sin 
röst hörd i klassrummet. Strategin präglades av en öppen dialog i klassrummet där 
pedagogen ledsagade eleverna både i materialet och i dialogen. O´Hanlon (2003) 
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menar genom att skolan skapar praktiska handlingssätt så skapas delaktighet i alla 
aktiviteter och de inkluderande undervisningsstrategierna uppstår.  

I resultatet framgick att pedagogerna gav stöd och återkoppling till eleverna på 
individnivå. Återkoppling och stöd som var individanpassat var en återkommande 
strategi som lärarna ansåg sig använda sig utav både direkt i undervisningen men 
också när de motiverade eleverna till deras fortsatta kunskapsutveckling. Denna 
återkoppling till det aktuella materialet och elevernas situation skedde på både individ 
och klassrumsnivå direkt på plats genom att pedagogen cirkulerade i klassrummet och 
gav respons. I intervjuerna framkom det att pedagogerna ansåg sig ha goda insikter 
om elevernas kunskapsnivå och utveckling. Enligt Vernersson (2002) är det just denna 
goda helhetssyn över elevernas olika inlärningsstilar och kunskaper som är speciellt 
viktig för elever i behov av stöd. Genom att pedagogerna ger individuell återkoppling 
och stöd bemöter de eleverna utifrån deras individuella olikheter. Pedagogernas 
vetskap och kunskap om de skillnader och den variation som finns hos den enskilda 
individen kan förstås ur olika specialpedagogiska perspektiv. För att ge återkoppling 
till elever på individuell nivå, behöver pedagogen utgå från elevers svårigheter, vilket 
kan tolkas som ett kategoriskt perspektiv. Det uppstår ett dilemma som synliggörs i 
pedagogers resonemang kring behov av kunskap om elevers olikheter för att ge rätt 
stöd å ena sidan och strävan att inte låta någon känna sig utpekad å andra sidan. Det 
är således ett dilemma som pedagoger står inför när särskilt stöd skall ges till en elev – 
för att få stöd behöver även behoven och svårigheter uppmärksammas. 

Gemensamt för de inkluderande undervisningsstrategierna som beskrivits är att 
de används av pedagogerna med syftet att skapa gemenskap i klassrummet. Denna 
gemenskap grundas enligt pedagogerna på att alla elever arbetar mot samma mål 
utifrån sina individuella förutsättningar.   

 
Inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt perspektiv  
I resultatet framkom att pedagogerna lade vikten vid att upprätta goda relationer och 
kommunikation med eleverna. Författarna Black-Hawkins, Florian och Rouse (2007) 
menar att det är just relationer som är det väsentligaste för att skapa en fungerande, 
utvecklande och inkluderande skola. Vidare menar författarna att lärandet och 
undervisningen sker genom de relationer som finns mellan individer. Vid 
resultatsammanställningen framgick det att flera pedagoger lägger stor vikt vid att 
upprätthålla fungerande relationer med eleverna. Pedagogerna ansåg att goda 
relationer och kommunikation skapas genom respekt och trygghet för och med 
varandra. 

De observerade pedagogerna visade sig genom sitt handlande att ha en god 
relation till eleverna. Detta yttrade sig vid kommunikationen mellan pedagog och elev. 
Detta blev särskilt tydligt vid de gemensamma genomgångarna där klimatet främjade 
öppna dialoger och pedagogerna gav alla en möjlighet att bli sedda och hörda. Några 
av pedagogerna menade att genom att vara engagerad och bjuda på sig själv skapas 
goda relationer och kommunikation. Det är pedagogen som ska ta initiativ till 
förbättrandet av relationer och kommunikation mellan lärare och elev anser Soan och 
Cornwall (2004). Flera pedagoger ansåg att man måste skapa relationer mellan 
pedagog och elever för att få en bra sammanhållning i gruppen. Om det finns 
svårigheter med kommunikation och relationer i klassrummet så kan det bli svårt att 
få samarbetet att fungera.   

Putnam (1998) menar att genom de sociala samspelen i gruppen kan individen få 
respons på sin egen sociala utveckling. Författaren lyfter fram samlärande som ett 
särskilt fördelaktigt arbetssätt för elever med inlärnings- och beteende svårigheter. 
Några av pedagogernas åsikter kring samlärande blev synliga i resultatet. Pedagogerna 
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ansåg att genom det samlärande arbetssättet skapas inkludering i undervisningen. 
Detta sker när eleverna samarbetar och utvecklas utifrån sin egen individuella nivå 
samt genom den kommunikation som sker mellan eleverna vid samlärandet. Det 
samlärande arbetssättet där eleverna samarbetar på sin egen nivå och utvecklas 
individuellt kan skapa en kommunikation som leder till inkludering i undervisningen.   

Vid ett par tillfällen observerades att pedagogerna hade förberett 
samspelsövningar. Samspelsövningarna bestod bland annat av pedagogernas 
medvetna användning av samlärande i undervisningen. Det vill säga att eleverna 
samarbetade utifrån sin egen nivå och förmåga för att på ett sådant sätt berika 
varandra kunskapsmässigt. Förutsättningen för att samlärande ska fungera är att det 
finns goda relationer och kommunikation mellan alla parter i klassrummet. Detta 
synliggjordes bland annat genom den öppna dialogen som föregicks av gemensamma 
genomgångar och diskussioner. Ainscow (1999) menar att samarbetet aktiverar 
lärandet inom den samverkande gruppen. 

I resultaten framgår att samarbete mellan elever i klassrummet skedde på olika 
sätt. En inkluderande undervisningsstrategi som blev synligt var pedagogernas 
medvetna användning av samlärande i undervisningen. I ett av fallen tog eleverna 
själva initiativ till att samarbeta i grupp utan påverkan från pedagogernas sida. 
Eleverna valde därmed själva att samspela och samarbeta med varandra. 
Interaktionen mellan eleverna skedde via frågor, jämförelser och förtydliganden. 
Pedagogen i detta fall lyfte fram fördelar med att elever samarbetar med varandra men 
av intervjusvaren kan tolkas som att detta samarbete skedde spontant på lektionerna 
utan några större förberedelser. Några av pedagogerna ansåg sig uppmuntra till 
användandet av elevresurser genom att styra grupperingarnas sammansättning. 
Jakupcak (1998) anser att det är lärarens attityd mot eleverna som präglar 
klassrumsklimatet. Därför kan syftet med pedagogens styrning av elevernas placering 
vid inkluderande undervisning tolkas vara att skapa ett klassrumsklimat som inbjuder 
till lärande och arbetsro. Vi tolkar pedagogernas styrning av elevernas placering som 
en strategi för inkluderande undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv. 
Pedagogerna har elevernas olikheter i åtanke vid val av elevernas placering i 
klassrummet och vid sammansättning av grupper. Pedagogernas styrning av elevernas 
placering i klassrummet resulterade här i att alla elever blev aktiva på lektionerna.   

Pedagogernas styrning av elevernas placeringar skedde enligt pedagogerna för att 
alla elever skulle bli aktiva på lektionerna. Det fanns variation mellan pedagogernas 
sätt att hantera elevernas placering i klassrummet. Pedagogernas medvetenhet om 
elevernas olika kunskapsnivåer påverkade pedagogernas placering och gruppering av 
eleverna i klassrummet. Oavsett hur elevernas placeringar i klassrummet såg ut så 
ansåg pedagogerna att en av de viktigaste bitarna i undervisningen var att 
gruppsammansättningar fungerar. I intervjuerna framkom det att pedagogerna gjorde 
detta för att elevernas individuella arbete skulle fungera bättre men även för att 
samarbetet mellan eleverna skulle bli maximalt. Samarbete baseras enligt Putnam 
(1998) samt Rief och Heimburge (2006) på tillit, likabehandling och allas lika värde.  

Forskning visar att det är flera faktorer och strategier som är viktiga för att 
inkludering i klassrummet ska ske (Putnam, 1998 samt Egelund, Haug och Persson, 
2006). Forskningen lyfter även fram olika aspekter utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv såsom vikten av fungerande relationer och kommunikation samt 
betydelsen av att elever samarbetar med varandra (Ainscow, 1999, Soodak, 2003 samt 
Egelund, Haug och Persson, 2006). Pedagogerna i den här studien använde sig utav 
inkluderande strategier i klassrummet för att alla elever skulle känna sig delaktiga. 
Dessa strategier kunde se olika ut hos de olika pedagogerna. Det gemensamma var 
dock att alla de fyra pedagoger var medvetna om betydelsen av god kommunikation 
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med och mellan elever i klassrummet. Pedagogerna använde sig även av samarbete 
mellan elever på olika sätt. Egelund, Haug och Persson (2006) lyfter fram vikten av att 
elever som möter svårigheter i skolarbetet är delaktiga i kommunikation och sociala 
samspel i klassrummet. Värdet av att känna en tillhörighet till gruppen har en 
avgörande betydelse för hur inlärningen fungerar och sker. Det handlar om ett 
samspel mellan eleverna men också mellan lärare och elev. Därför är det viktigt att se 
inkludering i ett större perspektiv där samspel och sociala processer är i fokus.   

  
5.2 Metoddiskussion 
Samtalet med människor kan leda till ökad förståelse över hur han eller hon ser och 
känner för olika känslor och företeelser. En kvalitativ intervjustudie utgår från 
verkligheten och ger resultat som beskriver informanternas erfarenheter och 
upplevelser enligt Gummeson (2009). Metoden som har stått som grund för vår 
undersökning och som visat sig vara relevant för vår studie har varit en kvalitativ 
fallstudie där vi har använt oss utav både observation och intervju.  

Gummeson (2009) menar att den kvantitativa forskningen har fokus på 
tillförlitligheten, det vill säga pålitligheten av studiens resultat. Fallstudiebaserad 
forskning anses ha en bättre förmåga att komma åt verkligheten och har dessutom 
giltigheten eller validiteten i fokus.    

Denscombe (2009) beskriver hur två forskare som betraktar samma händelse 
kan uppfatta saker olika. Varje individ är olika och kan registrera samt återspegla 
saker annorlunda. Detta hänger ihop med minnet och perceptionen. I observationen 
är det särskilt viktigt att vara förtrogen med vad man ser, det vill säga det man ser, ser 
man! Genom tidigare erfarenheter lär man sig att filtrera bort obehagliga eller icke 
önskvärda situationer. Det fysiska och emotionella läget kan påverka och ändra 
forskarens uppfattning. Genom att kontinuerligt föra ett samtal om vår förståelse och 
våra tolkningar vid analysen av insamlat material kunde vi skapa en gemensam 
uppfattning om hur data skulle analyseras och tolkas. Genom att vi var två som 
observerade och intervjuade kunde vi jämföra våra tolkningar och på det sättet 
tillförsäkra att vi uppmärksammade flera aspekter som var viktiga utifrån studiens 
syfte. 

När det gäller själva datainsamlingsmetoderna så bör det nämnas att ingen av 
oss undersökare hade någon större erfarenhet av vare sig genomförandet utav 
observationer eller intervjuer. Vi är väl medvetna om att vi som observatörer kan ha 
påverkat och stört pedagogerna i deras handlande i klassrummet. Detta kan ha 
influerat till att den information som samlats in är missvisande och kan ha påverkat 
resultatets validitet. Samma problematik finns även vid intervjuer. De intervjuade kan 
ha blivit påverkade av intervjuarens närvaro vilket i sin tur kan ha inverkan på hur den 
intervjuade ger sina svar på intervjufrågorna samt vilka svar som ges.  Det är möjligt 
att vi vid observationerna fått andra synvinklar om vi valt att endast vara en under 
observationstillfället, på samma sätt om vi valt att endast vara en som intervjuade då 
kanske svaren sett annorlunda ut. 

Vid reflektion anser vi att vi kan ha fått visst bortfall vid de tillfällena som inte 
riktigt blev fullständiga, det vill säga när vi fick svar på intervjun via mail och vid den 
observationen som gjordes vid en dubbellektion i stället för vid två tillfällen. Den 
pedagogen som svarade skriftligt på intervjufrågorna kunde inte få några följdfrågor 
men eftersom vi ansåg att de svar vi fick var så utförliga så kunde vi ta med det i 
studien. När det gäller dubbellektionen så blev det en och samma grupp som 
pedagogen undervisade och inte två tillfällen. Vi är medvetna om att observationerna 
och intervjusvaren sett annorlunda ut om det varit vid två olika tillfällen. Resultaten 
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skulle kunna se ut på annat sätt. Vi ansåg att detta inte hade någon inverkan på 
gruppen eftersom det inte var den vi tittade på utan pedagogen. 

Vi valde en skola ur bekvämlighetsurval, det vill säga en skola som låg geografiskt 
bra till för oss båda som genomförde studien. Detta kan ha påverkat vårt resultat 
eftersom en av oss som gjorde undersökningen kände igen vissa pedagoger och elever. 
 Detta kan även ha påverkat både pedagoger och elever i deras handlande. Det har 
också kunnat vara till fördel med att de kände tillit och förtroende med oss som 
undersökare. 

Urvalet som var begränsat endast till fyra fallbeskrivningar kan tyckas litet. Vi 
tolkade utifrån Denscombe (2009) genom att de deltagande pedagogerna tjänstgjort 
olika länge inom olika ämnen samt deras olika kön och ålder gav studien en tillräcklig 
variation. Studiens resultat kunde dock ha blivit mer variationsrik om vi använde oss 
av pedagoger som skiljde sig mer från varandra i sina undervisningsstrategier, till 
exempel om vi valt pedagoger som undervisade i olika ämnen. 
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
En fortsatt framtida undersökning skulle kunna vara att ta reda på vilka andra 
undervisningsstrategier som används i klassrummet för att bemöta elevers olikheter 
på deras individuella nivå. Denna forskning skulle kunna baseras på hur pedagogerna 
ser på ämnet men skulle även kunna belysas ur ett elevperspektiv. Ett elevperspektiv 
på inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt perspektiv skulle kunna 
vara en studie gjord på djupet med syftet att få fram en mer exakt bild av hur eleverna 
anser sig att de blir bemötta och om de får det stöd de behöver. 

Av resultatet framgår det bland annat att pedagogerna inte alltid är medvetna om 
att de använder sig utav inkluderande undervisningsstrategier ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Vid fortsatt forskning kring inkluderande undervisningsstrategier sett 
ifrån pedagogens sida skulle undersökningen kunna lyfta vad det är som gör att 
pedagogerna använder sig utav inkluderande undervisningsstrategier ur ett 
sociokulturellt perspektiv men inte alltid är medvetna om det. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
 
 
 
     Mdh Eskilstuna 100316 
 
 
En av samhällets äldsta institutioner är skolan. Inte många andra inrättningar i 
samhället är så komplext och omdiskuterat som skolan och dess miljö. Individerna 
som befinner sig i skolans värld är alla olika med olika förutsättningar och bakgrunder 
detta gäller elever såväl som lärare och övrig personal. Dessa möten sker varje dag i 
olika sociala samspel, i familjen, med kompisar, i skolan, på vägen till och från skolan. 
Det samspel som tar upp mest tid av eleven är samspelet i klassrummet mellan elev 
och lärare men också mellan elev och elev. 
 
Intervju samt observation till D-uppsats i specialpedagogik. 
Vi studerar på lärarprogrammet vid Mälardalens högskola och har specialpedagogik 
som en av våra inriktningar. Som blivande lärare så anser vi att elevers olikheter är ett 
av de grundläggande synsätten för att bemöta eleven i skolan. Vi har valt att belysa hur 
pedagoger skapar inkluderande undervisning i klassrummet samt hur de motiverar 
sina inkluderande undervisningsstrategier. Pedagogernas inkluderande 
undervisningsstrategier kommer sedan att analyseras utifrån det sociokulturella 
perspektivet. 
Intervjun kommer att spelas in på band. Detta band kommer efter transkribering att 
förstöras. En intervju och två observationer kommer att utföras med respektive lärare. 
Vi kommer att närvara båda två vid dessa tillfällen. Efter utförd intervju och 
observation kommer vi att sammanställa materialet och sedan kommer berörda parter 
få godkänna materialet inför publicering. Vetenskapsrådets etiska aspekter kommer 
att följas i arbetet. Det är frivilligt att delta och man har rätten att avbryta sitt 
deltagande när man vill.  
 
 
Vi tackar på förhand att vi får deltaga vid observationerna samt att du som pedagog 
ger oss som blivande lärare lite av din erfarenhet och tid till oss. 
Har ni några frågor och funderingar kring vårt arbete så är ni välkomna att kontakta 
oss: 
 
 
Tina Lainas   Cecilia Wievegg  
 
Mobil: XXXXXXX   Mobil: XXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

1. Vilken pedagogisk bakgrund har du? Hur länge har du jobbat? Vad har du för 
utbildning? 

 
2. Hur bemöter du elevers olikheter i klassrummet? Vad är inkluderande 

undervisning för dig? Vad är dina tankar kring inkluderande undervisning? 
 

3. Hur planerar och lägger du upp din undervisning för att alla elever ska vara 
inkluderade? (Kan du ge ett exempel?)  

FF: Hur tänker du då? Varför? Vad utgår du ifrån, vilka idéer/tankar? 

4. Hur genomför du undervisning för att alla elever ska vara inkluderade? Kan du 
ge exempel på strategier du använder för att inkludera alla elever i 
undervisning/för att alla elever ska vara delaktiga i lektionen? 

FF: Hur tänker du då? Varför? 
FF: (Hur gör du det rent praktiskt?) 
 

5. Vad tycker du är viktigast att tänka på för att undervisningen ska vara 
inkluderande? 

FF: Varför är just det viktigast för dig? 

6. På vilket sätt tar du hänsyn till det sociala samspelet i klassrummet när du 
planerar och genomför undervisning? Hur kan du beskriva 
kommunikationen/relationer mellan dig och elever i klassrummet?  

 
7. När du ska bedöma elevernas kunskap i ämnet under lektionen… Vilka 

strategier använder du för att ta reda på elevernas kunskap? På vilket sätt kan 
elever visa sin kunskap på dina lektioner? På vilka sätt ger du återkoppling till 
eleverna?  

FF: Kan du ge ett konkret exempel? En konkret lektion? 
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