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I augusti 2013 talades det mycket i nyheterna om elever med läs- och skrivsvårigheter 
och hur pengar till specialundervisning för dessa elever dragits in av Stockholms 
kommun. Efter dessa nyheter började tankar komma kring hur lärarna nu i skolorna 
skulle stödja och utveckla dessa elever i den ordinarie undervisningen, då läroplan för 
grundskola, förskoleklass och fritidshem (2011) säger att miljön skall anpassas till 
eleverna. Mot bakgrund av denna problematik har denna studie bedrivits med syfte 
att, utifrån fyra klasslärares undervisningspraktik undersöka, om och i så fall hur 
inkludering sker för elever med läs- och skrivsvårigheter i årkurs två. För att belysa 
detta syfte användes en kvalitativ metodansats där fyra klasslärare intervjuades om 
deras syn på inkludering och hur de såg på detta begrepp i förhållande till sin 
undervisning med elever med läs- och skrivsvårigheter. Även två lektionsobservationer 
gjordes hos varje klasslärare för att ta reda på om och i så fall på vilket sätt det fanns 
en inkluderande undervisning. Resultatet visade att undervisningen anpassades i 
största möjliga mån till elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna använde i sin 
undervisning olika tillvägagångssätt och kompensatoriska material för att möta 
elevernas behov. Resultatet visade även att undervisningen hade ett individualiserat 
arbetssätt i hög utsträckning där eleverna inte tog hjälp och samarbetade med 
varandra i uppgifterna. Lärarnas roll och attityd i en inkluderande undervisning blev 
mycket avgörande för framgången. Slutsatserna av studien är att för att elever med läs- 
och skrivsvårigheter skall kunna utvecklas i sina färdigheter och vara delaktiga i 
undervisningen behövs tydligare riktlinjer i styrdokumenten, mer exempel på hur 
inkluderande undervisning kan se ut och fler arbetssätt där eleverna tar stöd och lär 
sig av varandra.  
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Abstract 
 
Astrid Högberg 
 
”We are a group and everyone is included in it” 
– a qualitative study on inclusion and teachers pedagogy for students with reading- 
and writing difficulties in second grade.  
 
Year: 2013       
  Total pages: 37 
 
In August 2013, news reported about students with reading- and writing difficulties 
and how money for special education for these students was withdrawn away by the 
municipality of Stockholm. After these news thoughts started to develop how teachers 
in schools could support and teach these students in a mainstream classroom. This 
since the curriculum for elementary school, pre-school class and after- school centre 
(2011) says that the environment must be adapted to the students. This study has 
therefor been conducted with the aim to examine, whether and if so, the inclusion is 
done for students with reading- and writing difficulties in second grade. To investigate 
this aim, four class teachers were interviewed about their views on inclusion and how 
they looked upon this concept in relation to their teaching practise. In addition, two 
observations were made in each class teacher’s practice to find out whether, and if so, 
in what way it was an inclusive practise. The results showed that their teaching 
practise was adapted as far as possible for students with reading- and writing 
difficulties. The teachers used different approaches and compensatory materials to 
meet the students' needs. The results also showed that the teaching practise had an 
individualized approach to a great extent and that students did not help or cooperate 
with each other. The teacher's roles and attitudes in their practise were also found to 
be decisive. The study concludes that in order for students to develop their skills and 
be included in the classroom environment, there has to be clearer guidance in the 
school documents from authorities. The study also proposes that teachers share with 
each other best practise and good examples of how inclusive education can be 
developed.  
_______________________________________________ 
Keywords: reading- and writing difficulties, inclusive, second grade.   
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1. Inledning 
Augusti 2013, var en tid då ämnena ”elever i behov av särskilt stöd” och ”läs- och 
skrivsvårigheter” diskuterades i nyhetsmedier. I slutet av augusti publicerade 
journalisten Hernvall (2013, 22 augusti) en artikel där det refererades till en studie 
gjort av företaget Ernst & Young, som visade att av Sveriges 50 största kommuner 
väljer endast 10 % att stödja elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie 
undervisningen. Några dagar senare rapporterade flera nyhetsmedier, där ibland 
Svenska Dagbladet och journalisten Sundén Jelmini (2013, 23 augusti), att Stockholm 
har stoppat den extrapenningen som funnits till grundskolor för att särskilt stödja 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Denna artikel skrevs med förankring i det beslut 
som togs i april att skolpenningen numera även skall räcka till att stödja elever med 
läs- och skrivsvårigheter.  

Som snart färdig lärare och med ett intresse för specialpedagogik blev augusti därför 
en månad som jag minns. Nyheterna om de indragna pengarna och det låga 
procenttalet kring stöttning av elever i behov av särskilt stöd, fick mig att fundera över 
vilken påverkan detta skulle få för de berörda eleverna och lärarna. På vilket sätt skulle 
den indragna penningen påverka elevernas språkkunskaper? Och hur ser egentligen 
lärares stöd ut till elever med läs- och skrivsvårigheter i den ordinarie undervisningen? 
Jag finner detta ämne viktigt att belysa då läroplan för grundskola, förskoleklass och 
fritidshem (2011) säger att det är skolans uppdrag att ge eleverna de färdigheter och 
kunskaper som behövs för att verka i samhället. Rygvold (2001) menar även på att 
samhället som eleverna skall verka i är språkrikt, vilket innebär att vi matas med ny 
information varje dag. För att vara en aktiv del av detta samhälle behövs det enligt 
författaren goda läs- och skrivkunskaper. Jag frågar mig därför hur grundskoleelever 
med läs- och skrivsvårigheter skall verka i detta läs- och skrivsamhälle, om resurser till 
att ge eleverna verktyg till att kompensera sina svårigheter ändras.  

Tankarna om elever med läs- och skrivsvårigheter växte ännu starkare när vi i 
september på utbildningen började diskutera begreppet inkludering. Detta begrepp 
benämns i Asp- Onsjös (2006) fallstudie som att miljön i skolan skall anpassas till 
eleven och inte tvärtom. Detta tankesätt stöds även av läroplanen (2011) då det står att 
läraren skall bedriva en undervisning som anpassas efter varje elevs unika 
förutsättningar och behov. När det gäller inkludering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter har Skolinspektionen (2011) gjort en rapport, som visar att i hälften av 
de 21 utfrågade skolorna ges eleverna stöd genom insatser utifrån. Eleverna går, en till 
flera gånger i veckan, till speciallärare alternativt specialpedagog med samma 
uppgifter som utförs i det ordinarie klassrummet eller uppgifter anpassade efter 
eleven. I resten av de utfrågade skolorna anpassas undervisningen i klassrummet till 
eleven först och sen, om så behövs, ges stöd utifrån i form av speciallärare och/eller 
specialpedagog. Undervisningen i klassrummet skall i sin tur, enligt författarna Druid 
Glentow (2006) och Myrberg (2003), följa en strukturerad metod där valet baseras på 
teori och forskning. Mot bakgrund av nyheterna om det indragna penningastödet och 
författarnas åsikt i att den inkluderande undervisningsmetoden ska baseras på 
forskning, finner jag en relevans i att bedriva en forskningsstudie som visar om och i så 
fall hur, en inkluderande undervisning kan ske i en klass med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Studien har fått namnet ”Vi är en grupp och alla ingår i den 
gruppen”. Denna mening kommer ifrån en av studiens intervjupersoner och är vald då 
den syftar på begreppet inkludering och hur alla elever, inklusive elever med läs- och 
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skrivsvårigheter ingår i en klass.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att, utifrån fyra klasslärares undervisningspraktik undersöka, 
om och i så fall hur, inkludering sker för elever med läs- och skrivsvårigheter i årkurs 
2.  

1.2 Forskningsfrågor 
Utifrån syftet har jag valt att ställa följande forskningsfrågor: 
 
1. I vad mån sker inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter? Hur speglas 
detta i de olika lärarnas undervisning? 
 
2. Vad skiljer och vad är gemensamt i lärarnas undervisningspraktiker med avseende 
på inkludering?  
 
3. Vilka faktorer lyfter de undersöka lärarna fram som viktiga för den inkluderande 
undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter? 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Studien genomsyras av två centrala begrepp, vilka är läs- och skrivsvårigheter samt 
inkludering. Den Specialpedagogiska Skolmyndigheten (2012) definierar läs- och 
skrivsvårigheter som ett begrepp som beskriver alla som har svårigheter med att läsa 
och skriva. Myndigheten menar att den största svårigheten hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter är att förstå skriftspråket.  
 
Läs- och skrivsvårigheter definieras av Rygvold (2001):  

 
Läs och skrivsvårigheter används som beteckning på att en elev av en eller 
annan anledning inte har de färdigheter i skriftspråket som man skulle 
kunna förvänta sig utifrån ålder eller den årkurs han eller hon går i, något 
som kan bero på olika faktorer. (Rygvold, 2011, s.15) 
 

Min studie har tagit sin utgångspunkt i Rygvolds (2001) definition av läs- och 
skrivsvårigheter då alla lärare i studien har haft elever som av olika anledningar haft 
svårigheter med att tillägna sig skriftspråket.  
 
Det andra centrala begreppet i studien är inkludering, vilket enligt Asp- Onsjö (2006) 
betyder att miljön skall anpassas till individen och inte tvärtom. Nilholm & Göransson 
(2013) säger att inkludering betyder att möjliggöra en gemenskap där varje elev får 
plats.   
 
Studien utgår utifrån Asp-Onsjös (2006) definition av inkludering då studien avser 
undersöka huruvida undervisningspraktiken anpassats för elever med läs- och 
skrivsvårigheter till att bli inkluderande.  
 

2. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras teorier samt tidigare/ aktuell forskning inom områdena 
språksocialisation, läs- och skrivsvårigheter och inkludering. Tre empiriska studier 
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presenteras också som undersökt inkludering i klassrummet där elever med läs- och 
skrivsvårigheter finns.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Studien har tagit sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, då det enligt Säljö 
(2000) belyser hur människan och dess omgivning tar till sig och använder språkliga 
samt fysiska verktyg. I det sociokulturella perspektivet är språkutvecklingen en viktig 
del. Det är genom det talade språket som elever utformar en koppling till andra och får 
förståelse för miljön runt omkring sig. En forskare i det sociokulturella perspektivet 
som intresserade sig för språket och inlärningssvårigheter var enligt Säljö i Forsell 
(2005) Lev Semjonovitj Vygotskij. Mest uppmärksammad är Vygotskij enligt 
författaren för sin tanke i att språket kopplar ihop människan med dess miljö.  
 
Vidare skriver Säljö (2000) att samspelet mellan individ och dess omgivning gör att 
upplevelser delas med varandra. Om problem uppstår kan vi kontakta andra och 
omvandla samt implementera deras råd till vårt eget. Att lyssna på andra gör också att 
vi människor får tips för nya färdigheter. Även Partanen (2007) säger att språkliga 
redskap, så som exempelvis att analysera, samtala och tänka, möjliggör att människan 
kan förstå sin omgivning och hantera olika problem som uppkommer. Detta benämns 
av Vygotskij som ”inre verktyg”. Begreppet ”yttre verktyg” syftar istället på de fysiska 
redskap som kan användas som medel för att strukturera och planera vårt handlande.  
 
Partanen (2007) säger att dagens undervisning kan kopplas till den sociokulturella 
teorin och Vygotskijs begrepp. Vygotskij menade att lärande sker när den nya 
kunskapen får kopplas till barnets vardag. Detta är något som anammas i skolan idag, 
där skolan försöker anpassa undervisningen till eleverna och deras behov. Även 
begreppet individualisering nämns av Vygotskij där han diskuterar vilken arbetsform 
som är gynnsam för språkutvecklingen. Författaren upplever idag att många ser 
individualisering som att varje elev skall arbeta med sina uppgifter, utan diskussion 
eller samarbete. Risken i att upprätta ett undervisningsklimat där alla skall arbeta 
självständigt med uppgifterna kan göra att eleverna sedan upplever en tabu kring att 
fråga om hjälp.  
 
Partanen (2007) berättar även att Vygotskij ansåg att människan kan påverkas i sitt 
lärande. Detta menar författaren även sker i dagens skola. Hans erfarenhet med hjälp 
av intervjuer hos lärare säger, att om en viss elev ständigt upprättar ett motsträvigt 
beteende kan positiv feedback bli en start i lärandeutvecklingen.   

2.2 Tidigare/ Aktuell forskning 
Under denna rubrik åskådliggörs forskning som tagit upp ämnet elevers läs- och 
skrivsvårigheter och hur en inkluderande undervisning för dessa kan utformas.  

2.2.1 Inkluderande undervisningsmiljö 
Professor Claes Nilholm och docent Kerstin Göransson (2013) beskriver i sin rapport 
om lärare och deras arbetssätt i en inkluderande undervisningsmiljö. De belyser att 
inkludering som fullständigt begrepp saknas i läroplanen. Däremot finns det riktlinjer 
och mål som skulle kunna kopplas till inkludering. De menar också på att det är svårt 
att tala om ett entydigt arbetssätt för att arbeta inkluderande då det saknas 
vetenskaplig forskning för hur en utveckling mot en inkluderande klassrumsmiljö kan 
se ut. Vidare säger de att det är problematiskt att ge gemensamma riktlinjer för alla 
skolor då inkludering är beroende av olika faktorer så som elevers olika kulturer och 
behov. Således kan en skolas inkluderande arbetssätt få ett helt annat resultat i en 
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annan skola. Därför menar författarna istället att lärare och skolor kan motiveras av 
varandras arbetssätt men sedan anpassa arbetssättet utefter den egna klassens behov 
och möjligheter. De menar också att lärarna har möjlighet att nå inkludering om man i 
undervisningen strävar efter att uppfylla de överenstämmelser med inkludering som 
finns i läroplan och andra styrdokument.  

Skolinspektionen gjorde under året 2010 en kvalitetsgranskning i Sverige kring hur 
den inkluderande undervisningen såg ut för elever med läs- och skrivsvårigheter i 21 
grundskolor via intervjuer, studier samt observationer. Skolinspektionen (2011) såg i 
sina observationer att det fanns ett inkluderande klassrumsklimat när lärare 
utformade sin undervisning med fokus på att utveckla alla eleverna, oavsett behov och 
bakgrund. Myndigheten ger exempel på ett sådant inkluderande klimat där en lärare 
under sin muntliga presentation valde att använda mikrofon, samt både 
demonstrerade och ritade bilder. Läraren erbjöd även eleverna ett tillåtande klimat där 
de fick föra fram synpunkter, samt öppet resonera om vad som demonstrerades. Under 
introduktionen av uppgifter förklarade läraren och beskrev olika företeelser som 
eleverna skulle möta i läromaterialet. För att fånga elevernas uppmärksamhet och få 
dem närvarande i diskussionerna gav läraren slutligen eleverna skriftliga kopior på vad 
läraren hade gått igenom.  

Ett projekt i Sverige som diskuterat läs- och skrivsvårigheter och inkludering är 
Konsensusprojketet. Genom ekonomiskt stöd från föreningar bedrevs ett projekt där 
24 forskare och 100 lärare intervjuades för att diskutera hur skolan kunde möta elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Projektet delades upp i två delar där Mats Myrberg blev 
2003 ansvarig redaktör för det första, som diskuterade pedagogiken för elever med 
läs-och skrivsvårigheter. I det andra projektet fick Mats Myrberg stöd av Anna Lena 
Lange och här diskuterades identifiering och diagnosticering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Enligt Myrberg och Lange (2005) har inte Konsensusprojketet någon 
gemensam bild över vilken gruppering som utvecklar elever med läs- och 
skrivsvårigheter starkast. Projektet belyser att en inkluderande undervisning är positiv 
när eleverna får möjlighet att påverka undervisningen, samt upplevt att de kan verka i 
klassen efter egen förmåga. Projektet belyser även att den exkluderande modellen 
ibland behövs då elever i de tidigare åldrarna inte har tillräckligt med erfarenheter för 
hur de skall kompensera sina svårigheter. Dessa erfarenheter och kunskaper kan 
eleven skaffa sig med hjälp av enskilt stöd. En blandning av enskilt stöd och 
inkluderande undervisning förutsätter ett nära samarbete mellan inblandade 
pedagoger.  
 
European Agency for Development in Special Needs Education är en oberoende 
organisation bestående av representanter från EU länderna, som arbetar med frågor 
som rör undervisning av elever i behov av särskilt stöd. 2001 gjorde organisationen en 
studie som syftade till att visa på framstående exempel av inkluderande undervisning i 
lågstadiet. Organisationen ställde sig frågor som vad en inkluderande undervisning var 
och varför den fungerar. För att ta reda på frågorna och belysa syftet gjorde 
organisationen 15 fallstudier, sex studiebesök i olika länder, läste internationell 
litteratur i ämnet samt förde diskussioner i organisationen. De 15 fallstudierna bestod i 
att varje land fick ta fram två exempel från skolor som arbetade inkluderande. 
Organisationen beskrev därefter resultaten av dessa metoder i rapporten ”Inkluderad 
undervisning och goda exempel” (2003). Med hjälp av studierna och litteraturen lyfter 
organisationen fram fem strategier för en inkluderande undervisning. Den första 
strategin som lyfts fram i rapporten är att, för att alla elever skall känna en 
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samhörighet och delaktighet med varandra, behövs ett samarbete i undervisningen. 
Ett sådant samarbete kan ske genom den andra strategin, kooperativt lärande, vilket 
innebär att eleverna kan känna samhörighet när de får lära sig av varandra. Den tredje 
strategin beskrivs i sin tur som att det i samarbetet behövs fasta rutiner och regler för 
att alla elever skall känna sig lika delaktiga. Det behövs även i klassrummet olika 
arbetssätt, alternativa inlärningssätt och varierade grupperingar som gynnar alla 
elevers olika behov. Under denna fjärde strategi beskriver organisationen att de i 
fallstudierna såg att heterogena grupper gjorde så att eleverna utifrån ett fast mål, 
lärde sig av varandra. Men de såg också en framgång i att inkludering skedde när det 
bildades homogena grupper, då läraren kunde motivera elever individuellt och ge de 
verktyg de behövde för att kunna vara delaktiga i samhörigheten och lärandet. Den 
sista strategin som organisationen tar upp i sin rapport är att det behövs både 
kartläggning och utvärdering av undervisningen om den skall vara anpassad till elevers 
olika behov.   
 
En studie som gjorts om inkluderande undervisningsmiljö och elever i behov av 
särskilt stöd är doktoranden Lisa Asp Onsjös (2006) studie. Asp Onsjö väljer i sin 
studie att definiera begreppet inkludering utifrån ett pragmatiskt perspektiv, vilket 
enligt författaren innebär att eleven är delaktig i en klass och att skolan därmed inte 
gör särlösningar för eleven. Vidare menar författaren att inkludering betyder att eleven 
skall både få ingå i den undervisningen som eleven har rätt till och samtidigt arbeta 
utifrån egna förutsättningar. För att ta reda på om eleverna blir inkluderade i 
undervisningen eller inte, använder Asp Onsjö tre analysverktyg. Rumslig inkludering 
är det analysverktyg där författaren frågar sig huruvida eleven deltar i klassrummets 
aktiviteter och om eleven har undervisning i sitt klassrum. Den andra aspekten heter 
social inkludering där författaren tittar på det sociala samspelet som finns till 
klasskamraterna och skolpersonalen. Slutligen nämns didaktisk inkludering, där 
författaren frågar sig om undervisningen är utformad så den utvecklar lärandet hos 
eleven.  
 
För att ta reda på hur den undersökta kommunen arbetade skickades en enkät till tio 
skolområden där 250 pedagoger svarade för varje särskilt- stöd- elev som läraren 
hade. Detta resulterade i sammanlagt 864 enkätsvar. Samtidigt gjordes sex fallstudier 
där Asp Onsjö intervjuade rektorer och elever med inlärningssvårigheter, 
koncentrationssvårigheter och utvecklingsstörningar. Författaren var även delaktig i 
samtal mellan klasslärare, speciallärare samt elevens föräldrar. Resultatet av enkäten 
visade att i 83 % av fallen, där målet inte uppfyllts i åtgärdsprogrammet, var eleven 
inte eller lite delaktig. Efter specialundervisning, var anpassning av arbetssättet i 
klassrummet den andra åtgärden som gjordes till eleverna. I resultatet berättar även 
Asp Onsjö om en elev med läs- och skrivsvårigheter i årkurs fyra. I intervjuer och 
observationer fick författaren fram att undervisningen för denna elev gått från att 
koncentrera sig på att träna läs- och skrivutvecklingen i årkurs 1-3 till att kompensera 
elevens svårigheter genom att ge honom en dator. Inkludering upplevdes i de två första 
aspekterna, rumslig och social inkludering. Dock upplevde författaren att eleven 
exkluderas i den didaktiska biten då undervisningen inte ännu var anpassad i 
klassrummet utifrån elevens förutsättningar. 

2.2.2 Arbetssätt i klassrummet tillsammans med elever med läs- och 
skrivsvårigheter 
Bodil Andersson, Louise Belfrage och Eva Sjölund (2006) belyser i sin bok om 
stödåtgärder till elever med läs- och skrivsvårigheter, att för att eleverna skall kunna 
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känna sig trygga i en inkluderande klass är det viktigt att öppet diskutera varje elevs 
unika värde och att alla behöver olika stöd. Detta stöds även av Konsensusprojketet 
där det enligt Myrberg och Lange (2005) talas om att varje individ är unik och att det 
ibland därför behövs specialinsatser både i klassen och hos individen.  
 
Vidare påpekas det i intervjuerna enligt Myrberg och Lange (2005) att det inte finns en 
speciell teknik, utan att det är många olika faktorer som behövs i en pedagogik för att 
möta elever med läs- och skrivsvårigheter. Intervjuerna visar även på att läraren bör 
fundera innan denne väljer en viss metod om hur metoden kan utformas i 
klassrummet. Enligt både Birgit Druid Glentow (2006) och Myrberg (2003) behövs en 
strukturerad metod och undervisning i klassrummet där valet baseras på teori och 
forskning.   
 
Tiden är också en aspekt som tas upp i litteraturen när det kommer till arbetssätt i 
klassrummet. Druid Glentow (2006) föreslår att läraren i sin undervisning ger eleven 
tillräckligt med tid för att gå igenom de uppgifter som skall genomföras i 
undervisningen. Likaså att instruktioner av uppgifter sker muntligt, även det som 
skrivs på tavlan. Författaren menar också att läraren kan lyfta eleverna vid muntliga 
tillfällen. Även Myrberg och Lange (2005) lyfter tidsaspekten i sin studie och menar att 
läraren skall planera hur mycket tid eleven behöver till vissa uppgifter i samråd med 
den aktuella eleven.   
 
I det första konsensusprojketet belyser Myrberg (2003) hur läsinlärningen kan bli ett 
inkluderande moment med alla elevernas enskilda nivåer. I projektets intervjuer ges 
ett exempel där en lärare låter eleverna arbeta med texter som belyser samma ämne 
men som har olika språknivåer. Då elevernas texter ändå innehåller samma område 
kan de diskutera textens innehåll vilket skapar en gemenskap och inkluderande miljö.   

Läsinlärning och inkludering studerades även av forskarna Bairbre Tiernan och 
Thérèse Day (2012). Tillsammans utformade de en fallstudie där de tog reda på hur 
den inkluderande läsinlärningen såg ut på Irland hos fyra olika lågstadieskolor. 
Eleverna som observerades var sju stycken i åldrarna sex till sju år och alla hade grava 
lässvårigheter. Fallstudien pågick i tolv veckor där forskarna observerade både elevens 
klassrumsmiljö och specialstödsmiljö i totalt 85 timmar. Utöver observationerna 
samlades även data in från intervjuer av elevernas lärare och speciallärare samt från 
lärarnas skriftliga planeringsbeskrivningar.  
 
Tiernan och Day (2012) lyfter fram fyra viktiga resultat av sina fallstudier i sin artikel. 
Den första punkten är att huvuddelen av stödet som gjordes för eleverna handlade om 
att lyfta ut dem från sin vanliga klassrumsmiljö. Detta för att få specialinstruktioner i 
läsinlärningen av en speciallärare. Forskarna är mycket kritiska till denna modell då 
Irland har en inkluderingsprincip i skolan som säger att det skall finnas en balans 
mellan klassrumsundervisningen och specialundervisningen. Den andra punkten som 
forskarna diskuterar är att elever både missgynnas och gynnas med att ha 
specialundervisning. De anser att meningen med specialundervisningen är att elever 
med läs- och skrivsvårigheter skall komma över sina svårigheter så att de kan 
inkluderas i det vanliga klassrummet så långt som det går. Dessutom gjorde 
specialundervisningen också så att eleverna missade den ordinarie läsundervisningen i 
klassrummet. Eleverna implementerade inte heller de strategier de lärt sig i 
specialundervisningen i den ordinarie undervisningen. I den tredje resultatpunkten 
diskuteras att forskarna inte såg något samarbete mellan speciallärare och lärare. 
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Detta fenomen diskuteras djupare under punkt fyra, då forskarna belyser att 
specialläraren och den vanliga läraren använde olika metoder för att öva på läsning. 
Specialläraren använde arbetspapper där eleverna fick läsa en mening och bestämma 
vilket ord som saknades. Den vanliga läraren var med interaktiv i sitt sätt att lära ut 
och ställde muntliga frågor på texten till eleverna. 
 
Fyra doktorander i USA vid namn Sharon Vaughn, Marie Terejo Hughes, Jeanne Shay 
Schumm och Janette Klingner (1998) utformade tillsammans en intervjustudie där 
forskarna tog reda på vilka de bästa läs- och skrivinlärningsmetoderna var. Deras 
fokus i studien handlade om hur flerämnesgrundskollärare kunde inkludera elever 
med inlärningssvårigheter i sin undervisning. Sju stycken flerämnesgrundskollärare 
från två lågstadier fick därför möjlighet att arbeta med fyra olika 
undervisningsmetoder under ett år. De metoder som lärarna fick möjlighet att arbeta 
med var ”Classwide Peer Tutoring”, ”Making Words”, ”Writing Process” och 
”Collaborative Strategic Reading”. För en förklaring av vad varje instruktionsmetod 
innebär hänvisas det till en tidigare artikel skriven av Vaughn, Schumm och Forgan 
(1995). ”Classwide Peer Tutoring” innebär att två elever sammanförs där den ena 
eleven har en hög läsnivå och den andra en svagare. Tillsammans arbetar dessa elever 
under en längre tid med en uppgift som innehåller både en muntlig och en skriftlig del. 
Under arbetet med uppgiften skall eleverna hjälpa, lyfta och motivera varandra. 
”Making Words” är en 15 minuters uppgift där varje elev först tilldelas några 
bokstäver. Därefter skall de bilda ord med hjälp av de bokstäver som de får av läraren. 
”Writing Process” är ett arbetssätt där varje elev under en viss tid skall skriva en 
berättelse. Under den här tiden ges eleven kommentarer på hur den kan fortsätta sin 
historia av lärarna och eleverna. Detta används i ett inkluderande klassrum där alla 
elever kan arbeta utefter sin egen förmåga. Slutligen beskrivs ”Collaborative Strategic 
Reading” som ett undervisningssätt där en grupp elever med olika läsnivåer skall 
genom samarbete läsa igenom en instruktion till en uppgift. Meningen är att eleverna i 
gruppen skall ta ut ord och meningar som de inte förstår i uppgiften. Tillsammans ska 
de hitta på ersättningar till dessa ord och meningar så att uppgiftsinstruktionen blir 
begriplig. De skall även tillsammans ta ut vad som är viktigt i instruktionen.  
 
Genom semistrukturerade intervjuer, enkäter och observationer fick Vaughn, Terejo 
Hughes, Shay Schumm och Klingner (1998) fram resultatet att ”Word Process” och 
”Collaborative Strategic Reading” var två instruerande metoder som krävde tid. De 
kom fram till att tiden berodde på att det krävdes mycket kunskap och erfarenhet för 
att fullt förstå hur dessa metoder kunde användas i språkundervisningen för elever 
med inlärningssvårigheter. ”Classwide Peer Tutoring” och ”Making Words” sa lärarna 
involverade alla deras elever, oavsett behov, på ett meningsfullt sätt. Dessa metoder 
gynnade även de lässvaga eleverna enligt lärarna då de kunde se en utveckling hos 
eleverna i språkets olika delar. I ”Classwide Peer Tutoring” tyckte även lärarna att de 
fick tid att gå runt till alla elever.  

2.2.3 Verktyg och materiel i klassrummet 
För att ge eleven möjlighet att delta i klassen behövs det enligt Myrberg och Lange 
(2005) materiel och en pedagogik som stöttar eleven i sin funktionsutveckling. Martin 
Ingvar (2008), professor inom läs- och skrivsvårigheter, säger att materiel och 
läromedel som ges till elever med läs- och skrivsvårigheter skall vara utformade så att 
de underlättar i arbetet.  
 
I litteratur och projekt talas det om kompensation när det kommer till stöttning av 
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elever med läs- och skrivsvårigheter. Kompensation betyder enligt Svenska Akademins 
Ordlista en ersättning av något. Christer Jacobson (2001), docent i pedagogisk 
psykologi, delar upp kompensation i intern och extern kompensation. Intern 
kompensation betyder strategier för hur eleven själv ersätter sina svårigheter. Eleven 
motiveras i sin läs- och skrivutveckling om denne får kunskap i olika underlättande 
strategier för hur kompensation av svårigheter kan ske. Extern kompensation är 
istället inriktad på hjälpmedel från läraren som kan stödja eleven i dess utveckling. 
Med tekniska hjälpmedel, så som datorer och läspennor, kan eleven få möjlighet att 
bearbeta en text på olika sätt. I Konsensusprojketet belyser Myrberg och Lange (2005) 
att tanken med kompensatoriska hjälpmedel inte handlar om en ersättning av läraren, 
utan ett komplement till läraren. Författarna belyser att utveckling av språket sker när 
människor får kommunicera med varandra.  

Kompensatoriska åtgärder är enligt Jacobson (2001) ett sätt att möjliggöra ett 
inkluderande klassrum, då olika hjälpmedel gör att varje elev kan få stöd i sina 
svårigheter i klassrummet. Hur läraren använder sig av åtgärderna i klassrummet är 
avgörande för resultatet enligt författaren. Om läraren ser åtgärderna som ett sätt för 
eleven att komma ikapp sina klasskamrater leder åtgärden till en exkludering av 
eleven. Ser läraren istället åtgärderna som ett medel att stötta elever med olika 
funktionsnedsättningar kan undervisningen bli inkluderande. Skolinspektionen (2011) 
tar i sin granskning upp framstående exempel på hur hjälpmedel används i en 
inkluderande undervisning. Eleverna fick i detta exempel sitta i mindre grupper och 
arbeta med texter på olika nivåer. Till sin hjälp fick elever med läs- och 
skrivsvårigheter datorer som läste upp texten både för eleven själv och sin grupp.  

2.2.4 Lärarens roll och påverkan i mötet 
Myrberg och Lange (2005), Myrberg (2003) och Druid Glentow (2006) säger att 
lärarens attityder påverkar självbilden hos elever med läs- och skrivsvårigheter. En 
lärare med en ”vänta och se” attityd ger enligt Myrberg (2003) en påverkan på 
självförtroendet hos dessa elever om de ständigt får uppleva att de inte kan. Då 
eleverna identifierar sig med lärarna påpekar Druid Glentow (2006) att läraren i sitt 
möte bör vara en förebild med positiva attityder kring lärande, ny kunskap och läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
En motiverande miljö har enligt Druid Glentow (2006) betydelse för elever med läs- 
och skrivsvårigheter då eleverna i en upplyftande miljö skapar lust till att ta till sig ny 
kunskap. Författaren menar att läraren skall skapa en motiverande läsmiljö samt ett 
språkklimat där eleverna motiveras till att experimentera och behandla språket. För att 
motivera och utveckla eleven skall denne få möta ett klimat där eleven stundtals 
upplever att den kan och ibland får möta uppgifter som upplevs som en utmaning. 
Författaren får medhåll i Myrberg (2003) och Konsensusprojketet som också påtalar 
att läraren skall förmedla en motiverande undervisning som gör att eleverna får en lust 
till livslång läs-och skrivutveckling.  
 
Det råder delade åsikter i litteraturen och studier kring huruvida läraren skall fokusera 
på elevens starka eller svaga sidor i sitt möte. I Myrberg och Lange (2005) står det att 
läraren i sitt möte med eleven skall vara realistisk och visa på de svårigheter som 
eleven har. Andra i projektet säger att läraren bara skall lyfta elevens styrkor. Druid 
Glentow (2006) belyser att läraren i sitt möte skall ha anpassade krav utifrån eleven. I 
Myrberg (2003) står det att läraren skall lyfta fram elevens positiva förmågor och 
använda de som kompensation för elevens svagheter. 
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European Agency for Development in Special Needs Education (2003) skriver i sin 
rapport att lärarens attityder gentemot olikheter och elever i behov av extra stöd har en 
viktig roll i ett inkluderande klassrum. Ser läraren inte sitt viktiga uppdrag i att 
utforma sin undervisning efter alla elevers behov menar organisationen på att läraren 
kommer försöka hitta lösningar utanför klassrummet, vilket leder till en exkludering.  

2.4 Sammanfattning 
Säljö (2000) menar att samspel mellan människor och dess omgivning gör att problem 
kan lösas och att nya kunskaper kan utvecklas. Vidare uttrycks att nya kunskaper även 
lärs när en koppling enligt Partanen (2007) görs till elevers vardag. Utifrån 
inkludering vid läs- och skrivsvårigheter säger Skolinspektionen (2011) i sin rapport 
att inkludering sker i klassrummet när undervisningen anpassas till elevernas behov 
och bakgrund. För att undervisningen skall vara anpassad till elevers olika behov 
behövs det enligt European Agency for Development in Special Needs Education 
(2003) olika tillvägagångsätt för att möta alla elevers olika inlärningssätt. För att 
elever med läs- och skrivsvårigheter skall kunna vara delaktiga i klassrummet behövs 
det enligt Myrberg och Lange (2005) en pedagogik som stöttar eleverna. En sådan 
pedagogik kan handla om att ge eleverna kompensatoriska hjälpmedel, vilket enligt 
Jacobson (2001) innebär att eleverna kan få stöd i material som kan kompletera deras 
svårigheter i undervisningen. Läraren har också en viktig uppgift i en inkluderande 
undervisning att enligt Druid Glentow (2006) skapa en motiverande miljö som 
engagerar eleverna.  

3. Metod 
I detta kapitel belyses studiens datainsamlingsmetod och materiel. Vidare diskuteras 
metodens reliabilitet och validitet utifrån studiens syfte.  

3.1 Forskningsstrategi 
Denscombe (2009) menar att forskningsstrategi innebär en generell belysning av 
studies metod och omfång. Strategin har inspirerats av en etnografisk forskarstrategi 
vilken författaren benämner är när forskare utför direkt fältarbete och möter 
människor för att samla detaljrik och ingående data. Då studien har som syfte att 
undersöka specifika lärares klassrumsundervisningar har kvalitativa metoder används 
för att belysa dessa aspekter. Ett kvalitativt arbetssätt innebär enligt Stukát (2011) 
innebär att forskaren inte vill få fram ett generellt resultat utan vill visa, tyda och 
uppfatta en enskild miljö.  

3.2. Datainsamlingsmetoder 
Forskningsstudien innehåller inhämtad data från både observationer och intervjuer. 
Totalt genomfördes åtta klassrumsobservationer och fyra lärarintervjuer vilket innebar 
att varje lärare observerades två gånger och intervjuades en gång. Metoderna 
överlappade huvudsakligen varandra i tiden, vilket innebar att observationstillfällena 
blandades med intervjuerna. Först gjordes en observation och därefter skedde 
intervjun, som sedan efterföljdes av den avslutande observationen. Detta gjordes för 
att jag dels ville få ett helhetsperspektiv av lärarens arbetssätt innan vidtog intervjun 
samt att jag dels ville kunna referera och koppla mina frågor i intervjun till vad jag sett 
på lektionen.  
 
Detta datainsamlingssätt ändrades endast vid ett tillfälle då lärarens två olika 
observationstillfällen lästes ihop till ett enda tillfälle. Detta innebar att jag var 
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närvarande vid en dubbellektion hos läraren och gjorde intervjun därefter. Trots att 
ursprungstanken var att observera lektioner vid två olika tillfällen togs data från det 
dubbla lektionstillfället med då det innehöll olika undervisningsämnen.  
 
Då studien har två olika datainsamlingsmetoder har de rubricerats separat nedan i 
syfte att tydliggöra och strukturera metodvalet.  

3.2.1. Observationer  
Observationer valdes som datainsamlingsmetod då studiens syfte utgår ifrån att 
studera inkluderad undervisning. Denscombe (2009) säger att observation används 
som datainsamlingsmetod när forskaren i en miljö vill få förståelse för en viss 
situation. Enligt Björndal (2002) benämns observation i skolans värld som en 
uppmärksam iakttagelse vilket innebär att forskaren är fokuserad på att observera en 
företeelse i en pedagogisk miljö. I studien har detta inneburit att observationerna har 
skett i klassrumsmiljö där fokus har varit på lärarens undervisning. När planering av 
tillfällena gjordes har jag medvetet valt undervisning där den observerade läraren har 
varit aktiv i undervisningen, då studien avser undersöka lärarens eventuellt 
inkluderande arbetssätt och roll. Två observationer utfördes och varje tillfälle varade i 
ungefär 60 minuter.      
 
Observationen har varit av typen deltagande observation vilket enligt Denscombe 
(2009) innebär att forskaren studerar och deltar i informanternas miljö. Vidare har 
den deltagande observationen varit av typen ”deltagande som observatör”, vilket 
innebär att andra i den forskande miljön är medvetna om forskarens roll. ”Deltagande 
som observatör” betyder också att forskaren undersöker människan eller människor i 
deras miljö. Denna form av deltagande observation har skett, i samråd med 
informanterna, på alla observationerna i studien. Anledningen till varför forskarrollen 
blev öppen för omgivningen var för att minska eventuell nyfikenhet bland eleverna. 
Det fanns en oro kring att eventuell nyfikenhet bland eleverna skulle påverka lärarens 
undervisning och därmed studiens resultat.   
 
Vidare säger Vetenskapsrådet (2011) att vid deltagande observationer skall forskaren 
utåt sett inta en objektiv roll, vilket innebär att forskaren i sitt agerande inte får 
påverka den observerade miljön eller informant. Detta har tagits i akt vid studien då 
jag vid observationstillfällena har observerat från ett och samma ställe i klassrummet.   

3.2.2 Intervjuer 
För att få en bredare och djupare uppfattning om lärarens undervisning valdes även 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Denscombe (2009) säger att intervjuer är en 
forskningsmetod som används när forskaren vill ta reda på känslor och tankar hos 
informanterna. Intervjuformen har i studien varit personlig och semistrukturerad 
vilket innebär, enligt Denscombe (2009), att färdiga intervjufrågor finns, men att det 
finns en flexibilitet i följdfrågor och ordningsföljd. Intervjuformen blev i studien 
semistrukturerande då jag ville skapa en flexibel och öppen miljö där lärarna kunde få 
möjlighet att belysa saker i sin undervisning som jag eventuellt inte hade tänkt på. 
Personlig intervju valdes då studien syftar till att belysa några utvalda lärares enskilda 
tankar om deras inkluderande undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
En pilotintervju gjordes med en lärare som inte var involverad i studien. Läraren har 
haft årskursen som studien belyser relativt nyligen och kunde därför, trots paus i 
läraryrket i nuläget, komma med tankar och möjliga ändringar i intervjumallen. 
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Pilotintervjun gjordes för att se huruvida intervjufrågorna belyste det som studien 
avser belysa.  
 
Intervjuerna skedde personligen mellan mig och läraren i klassrum, grupprum samt 
konferensrum utan yttre störningar. Varje intervju varade i drygt 30 minuter.  

3.3 Material 
Observationsmallen skapades utifrån Asp Onsjös (2006) fallstudie. Som nämnts i 
litteraturdelen har författaren delat in inkluderingsbegreppet i tre områden. Dessa 
begrepp kan enligt författaren vara till nytta att använda när man granskar hur 
undervisningsmiljön inkluderas för eleven. Utöver att Asp Onsjö har tagit fram 
användbart observationsmaterial för studien, har hennes avhandling valts för att vi 
båda delar en gemensam syn på inkluderingsbegreppet samt att vi utgår ifrån samma 
teoretiska utgångspunkt. Områdena som Asp Onsjö har tagit fram som användbara 
när man observerar en inkluderande miljö utifrån elever i behov av särskilt stöd, är 
rumslig, didaktisk och social inkludering. Rumslig inkludering belyser 
klassrumsmiljön, hur mycket tid eleverna tillbringar där och om den gör att dessa 
elever får vara delaktiga i aktiviteterna. Didaktisk inkludering handlar om hur 
undervisningen är anpassad för att utveckla eleverna. Slutligen social inkludering 
kartlägger huruvida eleverna ingår i den sociala gemenskapen bland lärare och 
klasskamrater. I min observationsmall är det inte enskilda elever som är i fokus, utan 
fyra lärares inkluderande arbetssätt av elever med läs- och skrivsvårigheter.   
 
Observationsmallen har framtagits utifrån Denscombes (2009) riktlinjer för hur ett 
observationsschema bör se ut. Det innebär att varje kategori som observeras skall 
utformas så precist som möjligt. Alla observationer skall kunna sammanfalla under 
någon kategori och forskaren skall inte behöva föra ett djupare tankearbete kring 
vilken företeelse som skall hamna under vilken kategori. För att lättare kunna veta 
vilken observation som skall hamna under vilken kategori har jag ställt mig frågor 
under varje kategori. Dessa frågor utgår utifrån vad Asp Onsjö (2006) anser skall tas 
upp under varje inkluderingskategori. Frågorna i kategorierna har även kontrollerats 
att de sammanfaller med studiens övriga forskning.   
 
Rumslig inkludering                Didaktisk inkludering                  Social inkludering 
 

 
Inget inspelningsmaterial har använts vid observationerna, utan penna och 
observationsschemat har varit det enda material som använts vid tillfällena. Detta val 
gjordes utifrån Vetenskapsrådets (2011) principer att videoinspelning vid deltagande 
observationer avslöjar individer och dess privatliv. Valet av att inte använda 

1. Vilka miljöer sker 
undervisningen i? 

1. Hur är undervisningen 
utformad? 

1. Hur ser det sociala 
samspelet ut i 
undervisningen mellan 
eleverna och läraren? 

2. Deltar alla elever i 
klassrummets aktiviteter? 

2. Vilka metoder använder 
läraren? 

2. Hur uppträder läraren mot 
eleverna i klassrummet? 

 3. Hur anpassas 
undervisningen till alla 
elevers olika behov och 
förutsättningar? 
 

3. Är miljön utformad för 
delaktighet och gemenskap? 



	   12	  
	  

inspelningsmaterial vid observationen kan även motiveras i att en del föräldrar inte 
skulle ha samtyckt till att deras barn dokumenteras i skolmiljön.  
 
Vid intervjuerna användes intervjufrågor och ljudinspelningsmaterial. 
Ljudinspelningsmaterial användes i denna metod dels för att koncentrera mig på den 
intervjuade och följdfrågorna, men också dels för att säkerhetsställa att jag uppfattat 
och tolkat svaren korrekt. Intervjufrågorna togs fram dels utifrån studiens forskning 
samt dels utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. För att läsa intervjufrågorna, se 
Bilaga 2.   
 
Jag valde att börja intervjun med att låta lärarna definiera begreppet inkludering för 
att få en gemensam syn på begreppet. Detta val som metod stöds av Nilholm och 
Göranssons (2013) rapport om inkluderande undervisning och hur en sådan 
forskningsmetod bör se ut. De talar om att man som forskare kan se över och diskutera 
begreppet inkludering samt observera i praktiken hur man ser exempel på dessa 
beståndsdelar. Andra frågan ställdes för att få lärarna att koppla 
inkluderingsbegreppet till läs- och skrivsvårigheter och hur de ser på det generellt i sin 
undervisning. Fråga tre, fyra och fem är ställda utifrån det didaktiska 
inkluderingsperspektivet, där jag ville ta reda på hur undervisningen är utformad för 
dessa elever. Fråga tres delfråga syftar till att åskådliggöra forskningsfrågan vad som 
enligt lärarna är viktigt i en inkluderad undervisning. Avslutningsvis valde jag att fråga 
hur lärarna såg på sin egen betydelse i mötet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Jag ville med den frågan få en bild av deras sociala inkludering till eleverna. Denna 
sista fråga även kopplas och förankras i Nilholm och Göranssons (2013) studie som 
säger att lärares attityder och praktiker skapar den inkluderande miljön.  

3.4 Urval 
Urvalet har bestått av fyra klassföreståndare verksamma i årskurs 2. 
Klassföreståndarna är ansvariga för huvuddelen av undervisningen i sina respektive 
klasser. Alla informanterna har varit ett bekvämlighetsurval vilket enligt Denscombe 
(2009) innebär att informanterna har varit de närmsta till hands. Detta urval har 
gjorts då tiden har varit begränsad. Tre av lärarna arbetar på samma lågstadieskola, 
vars läge ligger en bit utanför centrum i en större stad. Den sista informanten arbetar 
på en grundskola belägen mitt i en storstad.  
 
Då intresset för studien spred sig till flera lärare arbetar tre informanter i samma 
årkurs och skola. Jag valde att ta med alla tre lärarna till slut i studien då lärarna, trots 
samma undervisningsmaterial och ambition, valde att strukturera och gruppera 
undervisningen på olika sätt. Lärarna stod även för skilda ledarstilar. 

3.5 Databearbetning och analysmetoder 
Resultatbearbetningen av intervjuerna och observationerna har utgått ifrån vad Patel 
och Davidson (2003) säger skall ske vid kvalitativ bearbetning. Utifrån intervjuerna 
säger författarna att en databearbetning av ljudmaterialet sker när forskaren skriver 
ner vad som sägs på inspelningen. Vid studiens intervjubearbetning skrevs allt vad 
som sades i intervjuerna ner exakt i ett dokument. Utelämning av både pauser och 
specifika namn skedde vid transkriberingen för att inte röja identitet. Namn 
utelämnades för att inte ge ut känslig information samt även för att studien har fokus 
på undervisningspraktiker och inte enskilda elevers utveckling. Det är inte heller 
dokumenterat exakt hur många elever med läs- och skrivsvårigheter varje lärare har i 
sin klass då den generella undervisningen skall belysas och inte individuella behov. 
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Varje intervju lyssnades igenom flera gånger och därefter skickades en transkribering 
till lärarna för att få godkännande i att intervjun belyser och tolkar det som läraren vill 
säga. Patel och Davidson (2003) säger även att forskaren måste redogöra för det som 
kallas för internt bortfall, det vill säga om någon informant valde att inte svara på 
någon fråga. Detta var inte något som skedde i studien, utan samtliga informanter 
valde att svara på alla intervjufrågorna.  
 
Då Patel och Davidson (2003) påpekar vikten av att skriva ner datan medan tankar 
och idéer fortfarande finns färska i minnet, har bearbetningen av observationerna 
gjorts vid samma dag som observationstillfällena. Likaså är 
transkriberingsdokumentet från intervjuerna skickat till lärarna i nära tid efter 
intervjuerna. Med hjälp av de små stödanteckningar som skrivits under varje kategori 
skrevs alla observationer ihop till en text. Observationsresultatet är skriven utifrån vad 
som upplevts under undervisningen och försök har gjorts att göra den så öppen och 
ärlig som möjligt utan mina värderingar eller kommentarer.  
 
För min kvalitativa analys fanns Patel och Davidsons (2003) begrepp ”internala 
relationer” i åtanke. Det innebär att forskaren i analysen skall problematisera 
resultatet och visa på olika tolkningar av det upplevda. Båda dessa tolkningar behövs 
för att visa på helheten. I studiens fall har jag granskat varje observation och separat 
resonerat över hur resultatet kan och bör tolkas.  
 
Enligt Widerberg (2002) kan analysen antingen väljas utifrån ett empirnärt eller 
teorinärt förhållningssätt. I det empirnära förhållningsättet hämtas teman till analysen 
från studiens empiriska material medan i det teorinära förhållningssättet kategoriseras 
studiens teoretiska del för att belysa empirin. Författaren säger att för att en studie 
skall kunna se nya perspektiv bör analysen inte endast utgå ifrån ett teorinärt 
förhållningssätt utan också ha med empirin som utgångspunkt. Därför har denna 
studie en analys som har haft ett teoretiskt huvudförhållningssätt och kompletterats 
med en empirisk studie. Studiens analysrubriker har skapats utifrån vad den 
sociokulturella teorin anser sker i ett samspel med andra och utifrån forskningens 
gemensamma inkluderingspunkter. Dock har även det empirnära förhållningssättet 
funnits med då jag även granskat intervjuerna och sett vad lärarna tycker är viktig i en 
inkluderad undervisning.  

3.6 Validitet och Reliabilitet  
Hartman (2003) säger att validitet betyder att datamaterialet skall kunna kopplas till 
studiens syfte och forskningsfrågor. För att detta skall vara möjligt måste 
datainsamlingsmetoden mäta det som studien avser mäta. För att uppnå en hög 
reliabilitet i studien har observationsmallen och intervjufrågorna utformats utifrån 
studiens forskning, syfte och forskningsfrågor. Stukát (2011) och Denscombe (2009) 
talar om validitetsbegreppet utifrån att det resultat som framkommer i studien inte är 
unikt för den miljö man granskat utan att resultatet är rikstäckande. Detta benämner 
författarna som generaliserbarhet. Studien är inte generaliserbar då inkluderad 
undervisning är enligt Nilholm och Göransson (2013) ett begrepp som är beroende av 
miljön och vilka elever som finns i klassrummet. Detta innebär att studiens resultat är 
unikt och att andra lärare kan ha ett helt annat arbetssätt.   
 
Reliabilitet innebär i sin tur enligt Hartman (2003) att resultatet skall kunna litas på, 
vilket betyder att utskrifter av intervjuer och observationer skall vara tillförlitliga och 
exakta. Då data har insamlats från både observationer och intervjuer är resultatet 
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tillförlitligt då det både visar på vad lärarna faktiskt gör i undervisningen och vad de 
säger att de gör. Dock är jag medveten om att lärarna både vid intervjutillfället och 
observationstillfället kan ha utformat sin undervisning och roll som jag vill ha i min 
studie. Därför kan jag inte med all säkerhet lita på data jag fått fram i observation och 
intervju. Framförallt vid intervjuerna kan tillitsperspektivet ifrågasättas då lärarna fått 
tillgång till intervjufrågorna innan intervjun. Anledningen till varför detta skedde var 
för att lärarna uttryckte en komplexitet kring att sätta ord på sin undervisning. Därför 
fick de tid att gå igenom frågorna innan och samla tankar om sin undervisning för att 
studien skulle få tillräckligt med data. För att tydligt se hur undervisningen är 
utformad har även observationer skett två gånger, vilket ökar tillförlitligheten av 
resultatet. Denscombe (2009) och Stukát (2011) säger även att reliabilitet också 
innebär att datainsamlingsmetoden skall visa samma resultat om en mätning skulle 
ske vid olika tidpunkter. Eftersom undervisning enligt mig är påverkad av både yttre 
och inre faktorer blir resultatet sällan detsamma. Därför upplever jag att jag inte skulle 
ha fått samma resultat om mätning hade gjorts vid olika tillfällen.  

3.7 Etiska ställningstaganden 
Studien har utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) principer för god forskningssed. 
Rådet skiljer mellan två olika sorters principer, intern och extern forskningsetik. Den 
interna etiken handlar om forskaren själv och dess ansvar medan den externa etiken 
belyser hur deltagare i studien skall behandlas.  
 
I den externa forskningsetiken talas det enligt Vetenskapsrådet (2011) om ett krav, 
individskyddskravet, som innebär att medverkare i studien inte skall utsättas för 
kränkandespråk. För att skydda mina informanter mot detta och ta tillvara på detta 
krav har jag sett till att ingen information om informanternas arbetsplats, namn eller 
kön nämnts i studien. Vidare nämner Vetenskapsrådet (2011) fyra begrepp inom den 
externa forskningsetiken och som tagits tillvara på i studien. Det första begreppet, 
sekretess, har i studien inneburit att namn, arbetsplats och könstillhörighet på 
informanterna är sekretessbelagt. Varje informant är medveten om att deras tankar 
och åsikter inte är sekretessbelagda då detta blir offentlig handling för studiens läsare. 
Det andra begreppet, tystnadsplikt, nämner Vetenskapsrådet (2011) innebär att 
forskaren inte får berätta om informanternas personliga förhållanden eller sprida 
vidare känsliga uppgifter som framkommer vid datainsamlingsmetoderna. Jag har 
informerat informanterna i studien att tankar och åsikter som lärarna inte vill skall 
framkomma i studien lämnas utanför. Vid transkriberingen av intervjuerna har även 
känslig information utelämnats.  
 
Det tredje begreppet från Vetenskapsrådet (2011) är kravet på anonymitet, vilket i 
studien innebär att andra inte kan koppla datan till studiens specifika informanter. Det 
sista begreppet och kravet Vetenskapsrådet (2011) belyser är konfidentialitetskravet 
vilket betyder att personer som inte skall ta del av data inte får det. I studiens fall har 
detta inneburit att informanterna har blivit informerade om att datan som 
framkommer vid observationerna och intervjuerna används i forskningssyfte och att 
jag som forskare har gjort mitt yttersta för att skydda mina informanters integritet 
emot andra.  

4. Resultat 
Nedan redovisas observations- samt intervjuresultaten under var sin rubrik för att få 
en tydlighet och struktur av resultatet. De fyra lärarna har fått fiktiva namn som inte 
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har någon koppling till lärarnas riktiga namn, arbetsplats eller könstillhörighet utan 
har utifrån Vetenskapsrådet (2011) används i kodningssyfte för att skydda 
informanterna.  
 

4.1 Observation.  
Då observationerna utgått ifrån Asp Onsjös (2006) inkluderingspunkter har även 
observationsresultatet kategoriserats utifrån dessa. På detta sätt kan jag även tydligare 
urskilja vad som skiljer och vad som är gemensamt hos lärarna med avseende på varje 
vald inkluderingspunkt.  

4.1.1 Rumslig inkludering 
Lärare A 
Lärare A har tillgång till ett klassrum och ett litet grupprum. Grupprummet finns om 
läraren skulle vilja arbeta individuellt med någon elev. Klassrummet har en 
strukturerad omgivning med elevarbeten uppsatta på väggarna. Längst fram i 
klassrummet finns en stor vid whiteboardtavla och framför den en stor matta. Borden 
är grupperade som öar där eleverna sitter fyra och fyra mitt emot varandra. Elever 
med läs- och skrivsvårigheter är blandat grupperade. Några elever sitter vid öarna 
medan några andra sitter ensamma i egen bänk mitt i klassrummet. 
Specialundervisning finns tillgänglig för elever med läs- och skrivsvårigheter några 
dagar i veckan.  
 
Lärare B 
Lärare B har ett klassrum och ett grupprum till förfogande. Grupprummet används om 
läraren vill arbeta ensam med någon elev eller grupp. Klassrummet har strukturerad 
dekoration på väggarna. Längst fram i klassrummet finns en smartboard tavla och en 
matta att sitta på. Möbleringen i klassrummet är att det finns tre stycken öar där 
eleverna sitter sex stycken mitt emot varandra. Utöver öarna finns det tre stycken 
rader där eleverna sitter två och två. Elever med läs- och skrivsvårigheter är placerade 
långt fram i klassrummet. Specialundervisning finns tillgänglig för elever med läs- och 
skrivsvårigheter några dagar i veckan.  
 
Lärare C 
Lärare C har ett klassrum och ett grupprum att arbeta i. Grupprummet finns till hands 
om läraren vill arbeta enskilt med någon elev. Klassrummet har en strukturerad 
dekoration med elevarbeten. Längst fram i klassrummet finns en whiteboard tavla och 
framför en stor matta. Borden är grupperade två och två. Någon elev sitter längst fram, 
någon långt bak. Elever med läs- och skrivsvårigheter är placerade på olika ställen i 
klassrummet. Specialpedagogiskundervisning finns tillgänglig några dagar i veckan för 
elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Lärare D 
Lärare D har ett klassrum och ett grupprum att använda i sin undervisning. 
Grupprummet delas med parallellklassen och kan användas för grupparbete och 
enskilt arbete. På väggarna finns bokstavsdekoration, elevarbeten samt olika 
planscher. Klassrummet har en smartboard längst fram. Klassrummet är organiserat 
så att eleverna sitter två och två. Elever med läs- och skrivsvårigheter sitter alla längst 
fram i klassrummet bredvid varandra. Bakom sitter eleverna i klassen placerade 
slumpvis. Förutom klassrumsmiljön och grupprummet har elever med läs- och 
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skrivsvårigheter tillgång till speciallärare där eleverna tillbringar sin tid ungefär en 
gång i veckan.  

4.1.2 Didaktisk inkludering 
Lärare A 
Vid båda observationerna startar läraren lektionen på mattan. Den första lektionen 
börjar med att eleverna skall presentera olika böcker som de har läst. Eleverna får 
ställa sig eller sätta sig i mitten av mattan och berätta för klassen om författare, 
innehåll samt vad de tyckte om boken. När eleverna är färdiga får de applåder av hela 
klassen.  
 
Efter presentationen skall eleverna skriva en dagbok över vad de gjort på höstlovet. 
Läraren börjar med en öppen fråga och ber eleverna berätta om vad en dagbok är för 
något. Eleverna räcker upp handen och svarar. Därefter tar läraren upp på tavlan en 
förgranskning av den sida där eleverna skall skriva sin dagboksuppgift via datorn. 
Läraren pekar högst upp på sidan och börjar tillsammans med eleverna diskutera hur 
introduktionen av dagboken kan se ut. Samma arbetssätt sker för avslutningen av 
dagboken. Läraren berättar att för att eleverna inte ska fastna i sitt skrivande får de 
alla var sitt blankt papper där de först kan göra en mind-map för att sammanfatta sitt 
höstlov. När eleverna sedan sitter och arbetar vid sina bänkar har några elever 
”bokstavskort” där alla bokstäverna finns presenterade. Om någon elev har svårt att 
stava ett ord skriver läraren ordet på ett papper åt eleven eller på tavlan. Den sista 
delen av lektionen samlas eleverna vid mattan och så läser läraren högt ur en 
högläsningsbok.  
 
Vid den andra observationen har klassen matematik. Läraren skall gå igenom 
”tiokamraterna” och hur man kan använda sig av dessa när man adderar talet nio med 
någon siffra. Vid samlingen använder läraren sig av konkret material. Läraren tar fram 
staplar som används när läraren gör exempel på olika additionstal. Läraren visar 
staplarna och frågar eleverna hur många bitar det blir tillsammans. När eleverna 
svarar får de också berätta varför de tänkte som de gjorde. Samtidigt som eleverna 
förklarar ritar läraren upp deras förklaring på tavlan.  
 
Efter samlingen får eleverna arbeta vid sina bänkar med matteboken där de får öva på 
utfyllnad av talet nio. Läraren berättar att eleverna kan använda konkret material om 
de vill konkretisera sitt tänkande. När eleverna är klara rättar läraren böckerna, 
därefter får de arbeta med att göra klart andra uppgifter.     
 
Lärare B 
Vid båda observationslektionerna startar läraren undervisningen med att samla 
eleverna på mattan. Första lektionen skall eleverna skriva en dagbok över vad de gjort 
under höstlovet. Läraren börjar med en öppen fråga till eleverna (Vad är en dagbok?) 
och eleverna får svara. Samtalet fortsätter att gå in på elevernas egna erfarenheter av 
att skriva dagbok hemma. Därefter berättar läraren ett eget exempel som denne har 
skrivit. Efter det egna exemplet visar läraren sidan där eleverna skall skriva uppgiften. 
Detta sker genom att läraren har förgranskat sidan på datorn. Läraren instruerar 
eleverna var på raderna de ska börja skriva därefter börjar läraren diskutera hur man 
kan börja en dagbok. Läraren tar upp exempel från sin egen dagbokstext. Sedan 
skriver läraren upp hur eleverna kan avsluta sin dagbok. Här ger läraren exempel från 
sin egen dagboksberättelse och låter sedan eleverna komma med egna förslag. 
Avslutningsvis får eleverna sätta sig vid sina bänkar och arbeta enskilt.  
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Vid den andra observationen skall eleverna arbeta med problemlösning i matematik. 
Läraren har scannat in två olika problem som denne tar upp på smartboarden. Den 
första problemlösningen handlar om att eleverna skall komma fram till hur många kex 
tre personer får om de delar på tio kex. Alla ska få minst ett kex var men ingen får lika 
många. Den andra problemlösningen går ut på att ta reda på hur många år ett 
syskonpar kan vara om de är åtta år tillsammans. Det ena syskonet skall vara äldre än 
det andra. Läraren läser först igenom båda uppgifterna för eleverna vid mattan. 
Läraren säger vidare att varje elev först skall tänka igenom och lösa uppgiften enskilt 
och sedan diskutera med en kamrat. Läraren säger att eleverna får rita upp eller skriva 
uppgiften på ett papper. Till sin hjälp får eleverna också konkret material där 
exempelvis staplar och kvadrater ingår.  
 
När eleverna har kommit fram till ett svar vid sina bänkar på båda uppgifterna får de 
jämföra och diskutera sina resultat två och två. Grupperingen sker utifrån vilka elever 
som är klara först. När eleverna har diskuterat klart får de nya 
problemlösningsuppgifter att diskutera. Tillsammans två och två alternativt tre och tre 
skriver de, ritar och använder konkret material för att komma fram till sina resultat.  
 
Lärare C 
Vid lektionens början sitter alla elever på mattan framför tavlan. Eleverna får börja 
med att presentera olika böcker som de har läst. Medan eleverna presenterar sitter 
läraren med resten av klassen på mattan. Läraren ställer ibland frågor till den som 
presenterar.    
 
Därefter skall eleverna arbeta med läsförståelse. Läraren berättar att ett annat 
arbetssätt kommer prövas idag än vad som normalt används. Läraren brukar visa 
texten på tavlan och alla eleverna sitter på mattan. Idag säger läraren till eleverna att 
de skall sätta sig vid sina bänkar och ta fram läsförståelseboken. Därefter väljer läraren 
ut några elever som läser högt en bit av texten var. Efter högläsningen frågar läraren 
några öppna frågor. Exempelvis ”Vad tror ni texten handlar om”? Därefter får varje 
elev arbeta enskilt med att svara på läsförståelsefrågor i boken. Läraren går runt och 
hjälper eleverna när de vill ha hjälp. När eleverna är klara med läsförståelsen får de 
arbeta klart med uppgifter de inte har gjort klart. Några elever arbetar med matematik 
under denna stund där konkret material, exempelvis små kvadrater och stavar, 
används.   
 
Samtidigt som eleverna arbetar med läsförståelsen skall läsläxan förhöras. Läraren 
grupperar eleverna utefter läsnivå. Alla de med röd bok får läsa tillsammans och så 
vidare. Eleverna sätter sig i grupprummet och läser ett stycke var. Mot slutet av 
lektionen läser läraren i en högläsningsbok och eleverna får sitta på mattan och lyssna.  
 
Lärare D 
Den första lektionen börjar med att eleverna får sätta sig på sina platser och att läraren 
har genomgång. Läraren instruerar med hjälp av smartboarden hur en 
argumenterande text kan se ut. Det exempel som läraren talar om handlar om varför 
läraren tycker det är viktigt att ha kompisar. Läraren har själv skrivit texten som tas 
upp på tavlan. Varje gång läraren har läst klart en sida tas en bild upp som belyser vad 
sidan handlar om. Läraren frågar eleverna vad de tror texten handlar om. När läraren 
har läst klart sin argumenterande text beskrivs olika beståndsdelar som är typiska för 
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en argumenterande text. Läraren talar om negativa och positiva argument och att det 
är viktigt i en argumenterade text att berätta varför man tycker som gör.  
 
Efter det säger läraren att eleverna skall få göra egna argumenterande texter om 
kompisar. Klassen delas upp i grupper där fyra grupper skall skriva om varför det är 
bra att ha kompisar och de andra fyra om det negativa med att ha kompisar. 
Indelningen sker genom att läraren räknar från den närmaste eleven till den eleven 
som sitter längst bak. Gruppen skall komma fram till minst fyra argument i sin text 
och de skall till varje sida göra en tillhörande bild som beskriver texten. Texten skall 
bestå av minst fyra sidor så att alla i gruppen får möjlighet att rita var sin sida. Till sin 
hjälp får eleverna tillgång till en ipad och ett vanligt ritpapper där de först kan spåna 
på idéer.  
 
Eleverna går och sätter sig i sina grupper och börjar arbeta. Grupperna får sitta i 
klassrummet eller i grupprummet. När gruppen börjar utser de en person som skall 
ansvara för skrivandet. Sedan börjar gruppen diskutera med varandra om olika 
argument. Allt eftersom de kommer fram till nya argument skriver de ner ett ord i en 
mindmap. Därefter börjar de skriva hela meningar på det andra pappret. Stundtals 
använder gruppen en ipadapplikation som läser upp meningen för dem. De lyssnar på 
rösten och diskuterar om stavningen låter rätt. Efter att de har skrivit klart ritar var 
och en i gruppen en bild till texten. Allt eftersom grupperna blir färdiga får de läsa tyst 
i sin bänkbok tills lektionen är slut.  
 
Vid nästa observationstillfälle har läraren möblerat om klassrummet så det är två 
stycken rader mitt emot varandra. När eleverna kommer in i klassrummet säger 
läraren att eleverna skall sätta sig i de grupper som de arbetade i med den 
argumenterande texten. De grupper som arbetade med den positiva aspekten med att 
ha vänner skall sätta sig på ena sidan och de grupper som hade motstående aspekt 
skall sätta sig på den andra. 
 
När eleverna har satt sig börjar läraren dramatisera en domarroll. Läraren förklarar att 
det skall ske en debatt om vänskap, huruvida den är bra eller dålig. Läraren berättar 
att de skall lotta om vilken sida som skall börja så att det enligt läraren blir rättvist. 
Läraren blundar och väljer mellan en röd och en blå lapp i en burk. När läraren tar upp 
den röda lappen står det att den negativa sidan skall börja. Läraren säger därför att en 
grupp från den negativa sidan skall ge ett argument för varför vänskap är dåligt. 
Läraren ber gruppen ta fram bilden som de ritat och förklara utifrån den vad de tänkt. 
När gruppen har berättat klart tilldelar läraren ordet till gruppen ur den positiva sidan. 
Även de får berätta sitt argument utifrån sin bild. Lektionen fortskrider på samma sätt 
tills alla grupper har fått berätta sina argument.  
 
Medan grupperna har satt sig på sina platser har läraren tilldelat en uppgift till några 
elever som har varit borta under det förra momentet. De skall agera som en jury och 
rösta på vilken sida som de tyckte hade bäst argument. Läraren påpekar att de skall 
göra sin bedömning utifrån hur väl underbyggda argumenten var och inte utifrån hur 
bra grupperna var eller sin personliga uppfattning om kamraterna. När var och en i 
juryn har bestämt sig skall de rösta för att se vilken sida majoriteten av juryn tyckte var 
bäst. Juryn består av tre elever så det kan inte bli oavgjort.  
 
När alla grupper har argumenterat klart får juryn rösta. Rösten faller på att den 
negativa sidan hade kommit fram till bästa argumenten. När röstningen är slut 
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berättar läraren om detta att argumentera. Läraren ger exempel på hur samhället 
använder detta sätt att komma fram till olika förslag och åtgärder som skall ske i 
landet och i världen. Därefter frågar läraren hur eleverna upplevde lektionen och de 
diskuterar för- och nackdelar.  

4.1.3 Social inkludering  
Lärare A 
Läraren ger uppmuntrade feedback och bekräftelse när varje elev delar med sig av sina 
åsikter kring hur en dagbok skall vara uppbyggd. Läraren väljer att ibland fråga elever 
som inte räcker upp handen. När eleven är tyst och tänker ger läraren uppmuntrande 
kommentarer samt ställer ledande frågor. Under skrivandet av dagboken går läraren 
runt och stöttar. Läraren stöttar elever som har svårt att komma på vad de skall skriva 
och elever som har svårighet att stava. Eleverna småpratar sinsemellan under 
uppgiftens arbetsgång. Vid den andra lektionen ger läraren uppmärksamhet till de 
elever som också arbetar på själva utan att be om hjälp. Läraren går fram och hör hur 
det går.  
 
Lärare B 
Vid den första lektionen ger läraren kommentarer till vad varje elev säger. Läraren går 
runt under lektionen och stöttar de elever som behöver. Eleverna gör uppgifterna för 
sig själva och pratar ibland lite lågt med sin bänkkamrat. Under den andra lektionen 
ger läraren uppmuntrande kommentarer till olika lösningar hos eleverna. Läraren går 
fram och stöttar eleverna. Läraren ställer även ledande frågor till de elever som har 
svårighet att komma fram till något svar. När eleverna är färdiga individuellt med 
problemlösningarna diskuterar de lösningarna med varandra.  
 
Lärare C 
Under de olika momenten ger läraren muntlig feedback till eleverna. Läraren ger 
positiva kommentarer. Läraren ställer också ledande frågor om denne upptäcker att 
någon elev har fastnat vid någon uppgift. När eleverna arbetar går läraren runt och är 
uppmuntrande i deras arbete. Läraren sitter hos vissa elever under 
läsförståelseuppgiften och stavar tillsammans med eleverna. Eleverna får räcka upp 
handen när de vill berätta, svara på fråga eller behöver hjälp under lektionen. De 
småpratar med varandra under lektionen samtidigt som de arbetar individuellt med 
uppgifterna.  
 
Lärare D 
Läraren går runt när grupperna arbetar med den argumenterade texten och lyssnar 
när eleverna diskuterar. Positiv bekräftelse ges till eleverna genom att berömma dem. 
När eleverna behöver hjälp kommer läraren med ledande frågor. När eleverna påpekar 
att det är svårt och upplever att de inte kan så uppmuntrar läraren. Vid framförandet 
av argumenten kommenterar läraren och ger feedback. När varje grupp har 
presenterat färdigt kommenterar läraren deras framförande. Eleverna samspelar och 
stöttar varandra i gruppen när de tar fram olika argument.  

4.2 Intervjuer.  
För att få med all data från intervjuerna har intervjuresultatet kategoriserats utifrån 
både de fasta intervjufrågorna samt följdfrågorna. Inkludering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter berättar vad lärarna berättade på de fasta intervjufrågorna kring 
definiering av inkludering samt hur de ser på det begreppet kopplat till elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Rubriken Undervisningspraktik åskådliggör lärarnas svar på vad 
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lärarna använder för arbetsmetoder i klassrummet samt vad de tänker på i sin 
undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter. Tredje rubriken Gruppering är 
med i resultatet för att lärarna vid samtliga intervjuer berättade hur de tänkte när de 
grupperade elever med läs- och skrivsvårigheter vid olika uppgifter. Rubriken 
Hjälpmedel tar upp vad lärarna svarade på frågan om vilka hjälpmedel som finns 
tillgängliga i klassrummet för dessa elever. Sista rubriken Lärarnas betydelse berättar 
lärarnas tankar om vilken betydelse de har i sin undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. För att visa de enskilda lärarnas av åsikter samt skillnader och 
likheter i lärarnas svar finns varje lärares svar belysta enligt kronologisk ordning A, B, 
C och D.  

4.2.1 Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter 
För Lärare A innebär inkludering att alla elever skall ingå i en grupp oavsett 
förutsättningar och behov. Varje elev skall ingå i hela arbetet, gruppen och i den 
sociala gemenskapen. Vidare är inkludering inget begrepp som A använder för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Att elever med läs- och skrivsvårigheter finns i den 
vanliga klassen är en självklarhet. A säger att skolan inte delar upp eleverna i särskilda 
undervisningsgrupper utifrån vilka svårigheter eleverna har. Lärare B talar om att 
inkludering handlar om att barn med svårigheter skall gå i vanlig klass. B tycker inte 
att eleverna skall gå någon annanstans då undervisningen skall vara individanpassad. 
 
På frågan om vad inkludering betyder svarar Lärare C att alla elever skall vara i 
klassrummet, även de som behöver extra stöd. C säger ”Jag känner mig van vid att det 
jämt handlar om att stödja och inkludera elever i klassrummet”. De elever som får 
extra stöd i klassen, upplever C, känner att de är en i klassen och att det inte är 
märkvärdigt att få extra hjälp. När Lärare D hör ordet inkludering tänker D på elever 
med särskilda behov. Dessa elever skall kunna gå i en vanlig klass och läraren skall 
finnas där för att stötta dem. D säger att begreppet inkludering är ett viktigt begrepp 
och att ”det är viktigt att vi lär och visar våra elever att vi alla är olika”. Att elever med 
läs- och skrivsvårigheter finns i den vanliga klassen är en självklarhet för D och 
inkludering är inget begrepp som D kopplat till enbart elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  

4.2.2 Undervisningspraktik 
Lärare A berättar om en ändring av sitt undervisningssätt. Förr var arbetssättet mer 
individuellt, idag har alla elever samma uppgift. A upplever att när eleverna förut 
arbetade med olika uppgifter jämförde sig eleverna med varandra. Nu när alla arbetar 
med samma uppgift upplevs det som att de svagpresterande dras med av de starkare. A 
säger att eleverna med läs- och skrivsvårigheter inte tappar så mycket energi, kraft och 
arbetsglädje när de får arbeta med samma uppgifter som de övriga. Dessa elever får 
genom arbetssättet känna att de ”är en ibland de andra i klassen nästan hela tiden”. I 
undervisningen brukar A scanna in uppgiften som skall instrueras. Motiveringen till 
detta arbetssätt är att det får med så många elever som möjligt. A menar att detta 
arbetssätt även får med olika delar, bland annat så kan läraren peka åt vilket håll 
eleverna skall börja läsa. Även läsläxan scannas in och visas på tavlan så att eleverna 
skall få en förförståelse av den. A säger att detta moment ”gynnar de lässvaga eleverna 
och att man får med dem”. 
 
Lärare B brukar i sin undervisning vara framme hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter och stötta. Frågor brukar ställas för att höra om eleverna förstår vad 
de skall göra. B hjälper också till att stötta vid läsningen. Läseböckerna är anpassade 
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efter den läsnivå eleverna ligger på. Ibland brukar läraren diskutera muntligt med en 
elev om stavningen är svår. Vidare berättas att eleverna gör samma uppgifter som 
resten av klassen utefter deras egen förmåga. Lärare C säger att vid introduktion av 
uppgifter brukar exempel lyftas fram hur eleverna kan börja. C påpekar att det är 
”viktigt att även ta bitar från elever med läs- och skrivsvårigheter och visa på att så har 
den sagt och det är jättebra”. Det handlar inte om att visa på vem som har gjort en 
uppgift bra och vem som har gjort en uppgift sämre utan att man kan få hjälp av 
varandra.   
 
Lärare D påpekar att det inte går att ha en undervisningsmetod och tro att den skall 
stödja alla elever med läs- och skrivsvårigheter. Alla elever är individuella i sina 
förmågor trots att de delar samma områdessvårighet. Därför säger D att man måste 
lyssna på varje elev och förstå vad som får eleven motiverad. Man kan även höra sig för 
vad som kan göras för att underlätta för eleven att ta sig förbi sina hinder. Vid 
planering försöker man, även om det inte är lätt, att utforma undervisningen utifrån 
hela klassen och deras olika behov och förutsättningar. D säger att man som lärare 
behöver förändra sig och vara flexibel då det inte går att använda en enda metod jämt. 
Alla klasser är olika och det finns olika krav. Vid skrivuppgifter brukar en mindmap 
delas ut till elever med läs- och skrivsvårigheter så att de kan rita upp vad de har tänkt 
berätta om. Då kan de senare vid skrivuppgiften ” bara koncentrera sig på stavningen 
och inte själva berättandet”.  
 
När D skall introducera uppgifter används olika metoder för att ”alla elever är olika, 
vilket innebär att alla lär sig på olika sätt”. Det muntliga, det visuella och det praktiska 
är tre begrepp som används vid introduktionen. Först pratar klassen tillsammans om 
uppgiften. Samtidigt visas uppgiften antingen inscannad på tavlan eller med hjälp av 
bilder och det brukar finnas något konkret med som eleverna kan ta på. Dessa olika 
metoder kräver tid under undervisningen, men D får hellre med sig alla på tåget på en 
gång än att förklara samma sak individuellt för behövande elever.  

4.2.3 Gruppering 
Lärare A uttrycker en komplexitet kring gruppering. Stundtals väljs nivågruppering. 
Detta sker exempelvis i läsning, där eleverna läser med någon på samma nivå. Detta 
arbetssätt motiveras med att läraren inte tycker ”att de svaga läsarna skall behöva läsa 
inför de starka”. Vidare har A svårt för att säga om den ena grupperingen är bättre än 
den andra. Ibland kan en svag och en lite starkare placeras ihop för att komplettera 
varandra. A påpekar att även personkemin är viktig när man skall gruppera, då alla 
elever är olika. Även Lärare B säger att det är svårt när det kommer till gruppering. B 
brukar dels fundera över personkemi och dels om elever med läs- och skrivsvårigheter 
kommer få stöd i gruppen eller bara sitta och lyssna. I matematiken har de arbetat 
med heterogena grupper där förhoppningen har varit att de starkare skall förklara hur 
de tänker för elever med läs- och skrivsvårigheter. Om en elev med läs- och 
skrivsvårigheter hamnar med någon som är svag får B vara där och stötta.  
 
Lärare C påpekar att man kan tänka olika vid gruppering. Ibland dras en elev med och 
ibland får de inget gjort vid en viss gruppering. Vid läsning grupperas eleverna efter 
samma nivå då de dels ”har olika läseböcker anpassade efter deras nivå, och dels också 
för att det kan bli känsligt och jobbigt”. Vid matematiken tycker C att det är bra om 
någon får hjälp av någon som är stark. Vidare påpekas att det inte bara handlar om 
starka och svaga elever vid gruppering utan också personkemin. Det gäller att visa på 
målet med uppgiften och vara tydlig säger C.  
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Lärare D säger att det är omöjligt i förväg att veta vilken form av gruppering som 
passar bäst till en uppgift. Nivågruppering sker vid läsning då D menar att det 
”handlar om elevernas självförtroende, att många av eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter känner sig dumma när de läser med någon som är bra”. Ibland om det 
är en uppgift som handlar om att de skall läsa en berättelse, kan elever med läs- och 
skrivsvårigheter tycka att det är skönt att någon annan som är starkare läser uppgiften 
för dem menar läraren. Vidare påpekar D att gruppering är beroende på uppgift och 
mål. Att variera formeringen av grupperna tycker läraren är viktigt ”eftersom detta 
sker ute i arbetslivet”.  

4.2.4 Hjälpmedel 
Lärare A försöker att vara hos eleverna i arbetet och stödja. För att få eleverna att 
komma igång kan de göra en tankekarta tillsammans. Eleverna har i undervisningen 
tillgång till bokstavskort och hjälprader i stavningen. A berättar att det även finns 
tillgång till daisyspelare (ljudspelare som läser upp text), läslinjal (linjal för att följa 
raderna i text) och dataprogram. Klassen har även nyligen fått tillgång till ipads där 
förhoppningen är att applikationer skall kunna användas i undervisningen. Lärare B 
säger att för Bs elever med läs- och skrivsvårigheter är det största hjälpmedlet 
specialundervisningen av specialläraren. I klassrumsundervisningen finns alfabetet, 
bokstavskort och läslinjal tillgängligt för eleverna att använda. När tiden finns brukar 
B sitta tillsammans med en elev och träna på att läsa. När vi diskuterar tekniska 
hjälpmedel säger läraren att de inte har några ännu men att ipads är på väg. 
Anledningen till varför tekniska hjälpmedel inte används just nu, tror B är på grund av 
att det tar tid att lära sig skriva på exempelvis en dator. Eftersom detta är den första 
tvåan läraren har under sin yrkeskarriär brukar råd och tips tas in från kollegorna.  
 
Lärare C anser sig själv vara ett hjälpmedel. Det förklaras med ”ibland så skriver jag 
när de har många tankar och det blir alldeles för stort fokus på stavningsregler etc.” 
När det kommer till tekniska hjälpmedel hoppas C att ipaden som precis kommit skall 
kunna bli ett hjälpmedel. Erfarenheten av dator i undervisningen är att det tar tid att 
lära sig hur allt fungerar. Slutligen säger C att det är en tröskel för alla. Trots att det är 
jobbigt för eleverna skall förväntningarna finnas där. När man har tagit sig förbi 
tröskeln går det bättre i efterhand. Lärare D berättar om ipaden som hjälpmedel. 
Ibland, beroende på mål med uppgiften, får eleverna kompensera sina svårigheter med 
en app som läser upp vad de skriver. D upplever att eleverna visar glädje till skrivande 
när de får använda ipad. Det finns även läslinjaler, daisyspelare och datorprogram 
tillgängligt i undervisningen. Slutligen menar D att även läraren är ett hjälpmedel då 
”jag kan hjälpa till på många olika sätt och kan lätt anpassa mig till den eleven som 
behöver det eftersom jag känner den”.  

4.2.5 Lärarens betydelse 
Lärare A anser att läraren har stor betydelse i mötet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter och att det behövs en bra relation både till föräldrar och elever. A vill 
inte att eleverna skall vara rädda eller att de upplever att allt kontrolleras. Vidare 
framhålls att lärare behöver visa elevens utveckling när svårigheter finns i något ämne 
och lyfta fram elevens starka sidor. A säger ”även om man har svårigheter i något så är 
man ju också bra på något annat, man måste lyfta eleverna”.  
 
Lärare B säger att det finns de lärare som tänker att saker löser sig av sig självt, men B 
tror att läraren betyder mycket. Lärarens kunskap och lust att engagera sig är 
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betydelsefull i mötet med elever med läs- och skrivsvårigheter. B säger att motivera 
eleven i undervisningen att vilja lära sig är viktigt men det är svårt att hinna med 
ibland och att tiden går fort. Elever med läs- och skrivsvårigheter är en del av klassen 
och B vill att dessa elever skall klara sig lika bra som resten av klassen. ”Det är mitt 
jobb, annars gör jag inte mitt jobb”.  
 
Lärare C påpekar att en lärare har en stor betydelse. C brukar uppmuntra eleverna att 
våga svara fel då de kan lära sig något av det. C brukar även säga till eleverna att alla är 
olika och att alla behöver träna oavsett nivå. C säger att det är viktigt att eleverna får 
känna att de kan och att de tillhör en grupp där alla är lika viktiga. Lärare D säger att 
en lärare betyder mycket för alla elever oavsett behov. En positiv attityd är viktig där 
läraren inspirerar och motiverar eleverna. Det är viktigt att motivera det vanliga 
skrivandet, då eleverna blir stärkta när de kommer över tröskeln, menar D. Slutligen 
berättar D att det skall finnas ”ett klimat där eleverna tillåts att säga fel och ställa 
frågor”.  

4.3 Sammanfattning av resultat 
Observationerna visar att inom området rumslig inkludering har samtliga lärare elever 
med läs- och skrivsvårigheter som får specialundervisning några gånger i veckan. 
Lärare A, B och C har placerat sina elever med läs- och skrivsvårigheter utspritt i 
klassrummet medan Lärare D har samlat sina på ett ställe. Utifrån didaktisk 
inkludering knyter Lärare A och B an undervisningen till elevernas vardag och 
använder olika tillvägagångssätt för att möta elevernas olika behov. Lärare A, B och C 
låter eleverna i huvudsak arbeta individuellt med uppgifterna, medan Lärare D 
använder samarbete under båda lektionerna. Samtliga lärare väljer att använda 
heterogena grupper när eleverna skall läsa. Inom social inkludering är samtliga lärare 
positiva i sitt bemötande av elever och bekräftar deras tankegångar och dem som 
personer. Även i intervjuerna framkommer det positiva bemötandet som viktigt hos 
lärarna och att tala om i klassen att varje elev är viktig i gruppen. I diskussion om 
samspel och vilka grupperingar som är optimala säger både Lärare C och D att 
nivågruppering är bäst för läsning då elever med läs- och skrivsvårigheter jämför sig 
med de starkare läsarna. Hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter finns det 
i samtliga lärares undervisning där Lärare A, B och C väljer skapade hjälpmedel 
medan Lärare D använder tekniska hjälpmedel.  

5. Analys 
Syftet med studien är att utifrån fyra klasslärares undervisningspraktik, undersöka om 
och i så fall hur, inkludering sker för elever med läs- och skrivsvårigheter i årkurs 2. 
Därför diskuteras och resoneras under denna rubrik huruvida lärarnas undervisning är 
inkluderade utifrån vad teorin och empirin anser är en inkluderad undervisning.  

5.1 Delaktighet i klassrumsmiljön och en tillåtande atmosfär 
Alla lärarna framhåller vikten av att alla elever är viktiga i klassrummet. För att alla 
elever skall uppleva gemenskap och känna att de är viktiga i klassen, måste det enligt 
Asp Onsjö (2006) finnas en tillåtande miljö, där alla får vara delaktiga i miljön och i 
lärandet. När observationer utfördes i de olika undervisningspraktikerna kunde 
delaktighet upplevas genom exempelvis Lärare Ds undervisningspraktik. D valde att 
låta eleverna vara delaktiga i undervisningen genom att fråga dem när lektionen var 
färdig vad de tyckte om den och vad som hade kunnat göras bättre. Detta är något som 
Skolinspektionen (2011) säger sker i en inkluderande undervisning och gör att elever 
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motiveras till att resonera och vara delaktiga genom att komma med synpunkter. Även 
Myrberg och Lange (2005) säger att inkludering blir positiv om eleverna får påverka 
och verka utefter egen förmåga. Att alla eleverna var delaktiga i gemenskapen kunde 
även ses i Lärare A-, B- och Cs undervisning där de valde att alltid börja lektionerna 
med att samla ihop alla elever på mattan.  
 
Huruvida lärarnas undervisningspraktik möjliggör delaktighet för eleverna, både 
miljömässigt och kunskapsmässigt, är ett komplext område att bedöma. Utifrån Asp 
Onsjös (2006) studie lyfts delaktighet i klassrummets alla aktiviteter som en viktig 
aspekt som ger en inkluderande undervisning. Vetenskapen om att samtliga elever 
med läs- och skrivsvårigheter får specialundervisning några gånger i veckan och 
därmed missar den ordinarie undervisningen gör att bedömningen av huruvida 
eleverna är delaktiga i klassrummets aktiviteter ifrågasätts. Utifrån ett socialt 
perspektiv tänker jag på att dessa elever under de timmar de är borta exkluderas från 
sina klasskamraters gemensamma upplevelser och missar en del av deras gemenskap. 
Dock påvisar litteraturen och resultatet att den didaktiskt sätt är viktig för att elever 
med läs- och skrivsvårigheter skall uppleva delaktighet. I Myrbergs och Langes (2005) 
konsenusprojekt lyfts åsikten fram att specialundervisning i tidig ålder är för elever 
med läs- och skrivsvårigheter en nödvändighet, då de saknar erfarenhet och kunskap 
för hur de skall stödja sina svårigheter. I intervjun med Lärare B lyfts 
specialundervisningen fram som det största hjälpmedlet för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Med tanke på att studien inte observerat elevernas 
specialundervisning eller tagit reda på vad eleverna tar med sig från 
specialundervisningen, finns en möjlighet att denna undervisning ger eleverna med 
läs- och skrivsvårigheter verktyg och kunskap för att kunna kompensera sina 
svårigheter. Om detta sker kan eleverna bli delaktiga i klassrummet då 
specialundervisningen enligt Tiernan och Day (2012) möjliggör inkludering av elever 
med läs- och skrivsvårigheter genom att tillhandahålla de verktyg som de behöver för 
att kompensera sina svårigheter i det ordinarie klassrummet. 
 
Vidare kan även elever med läs- och skrivsvårigheters placering i klassrummet 
diskuteras utifrån ett deltagarperspektiv. I Lärare A, B och Cs klassrum sitter elever 
med läs- och skrivsvårigheter utspridda i klassrummet medan Lärare D har valt att 
placera sina elever bredvid varandra längst fram. Då Asp Onsjö (2006) talar om att 
miljön skall anpassas så att eleverna känner delaktighet är jag ifrågasättande till att 
placera elever med svårigheter på ett speciellt ställe, avskilt från andra i klassen. 
Motiveringen till varför läraren valt att placera sina elever bredvid varandra 
framkommer inte i studiens resultat, men en tanke skulle kunna vara att eleverna har 
så pass stora svårigheter i sina läs- och skrivfärdigheter att läraren behöver finnas 
tillhands för dem alla i undervisningen samtidigt.  
 
Anderson, Belfrage och Sjölund (2006) säger att för att elever med läs- och 
skrivsvårigheter skall känna sig inkluderade i klassen behövs en diskussion om varje 
elevs värde och att alla behöver hjälp. I intervjuerna har alla lärare poängterat hur 
viktigt de tycker att det är att samtala med eleverna om att varje elev är lika viktig och 
att alla ingår i gruppen. Lärare D berättar att det skall vara ett tillåtande klimat där 
eleverna får vara olika och ställa frågor. För att det skall skapas ett tillåtande klimat 
och en delaktig undervisning menar Lärare C på att man som lärare behöver 
uppmuntra eleverna till att svara fel, då detta är en lärdom för alla. Som lärare behöver 
man också enligt C lyfta fram elevers olika exempel, även de med svårigheter och visa 
på att även vad den har gjort är bra. Detta kan kopplas till European Agency of 
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Development in Special Needs Education (2001) som säger att läraren skall se 
elevernas olikheter som en tillgång. Inte bara i intervjuerna visades det sig att varje 
elev bemöttes som viktig, utan detta kunde även ses i observationerna där exempelvis 
Lärare A valde att se och fråga elever som inte räckte upp handen vid instruktion av 
uppgift.  
 

5.2 Samarbete och varierade grupperingar 
Vid observationstillfällena sågs att Lärare A, B och C använde i huvudsak ett 
individualiserat arbetssätt medan Lärare Ds båda lektioner handlade om ett 
samarbete i gruppen för att komma fram till olika argument om kompisar. 
Forskningen i studien lyfter fram samarbete som en inkluderingspunkt i 
undervisningen, då arbetsformen enligt European Agency of Development in Special 
Needs Education (2001)  utvecklar en samhörighet och delaktighet i klassrummet. 
Lärare Ds undervisning skulle kunna liknas vid vad Vaughn, Schumm och Frogan 
(1995) benämner som ”Collaborative Strategic Reading” då eleverna tillsammans 
utifrån olika nivåer diskuterar olika ord och meningar i deras argumenterande text. 
Utifrån den sociokulturella teorin lyfts samarbete som en positiv möjlighet då den 
enligt Säljö (2000) möjliggör att problem kan lösas och att nya kunskaper kan komma 
fram. I intervjuerna lyfts samarbete istället fram ur ett problematiskt perspektiv då 
samtliga lärare uttryckte en komplexitet i hur elever med läs- och skrivsvårigheter 
skulle placeras så att de både samarbetade, motiverades samt utvecklades 
kunskapsmässigt. Lärare C uttryckte denna problematik genom att säga att 
gruppering av elever med läs- och skrivsvårigheter ibland leder till att de dras med och 
ibland att de inte får någonting gjort. Den sociala biten i gruppering är något som 
samtliga lärare poängterar som viktigt men komplext och säger att för att eleverna 
skall känna sig delaktiga i gruppen behövs en personkemi mellan gruppmedlemmarna.  
 
European Agency of Development in Special Needs Education (2001) lyfter fram 
vikten i en inkluderad undervisning att ha varierande grupperingar. Att samtliga lärare 
anammat vikten av att använda olika grupperingar framgick i intervjun där lärarna 
berättade att de ibland använde homogena grupperingar och ibland heterogena 
grupperingar. Gemensamt för alla lärarna var att de valde homogena grupperingar vid 
uppläsning av läsläxor. Ett exempel på varför denna gruppering sker framkommer i 
intervjun av Lärare A som utrycker en oro i att eleverna skall jämföra sig med 
varandra om de är på olika nivå. Även Lärare D säger att eleverna upplever sig som 
dumma när de läser med andra som inte är på samma nivå.  
 
Samtidigt säger Lärare D i slutet av intervjun att det är viktigt att eleverna får vara 
delaktiga i olika gruppkonstellationer då detta sker ute i arbetslivet. Utifrån denna 
synpunkt samt att samtliga lärare har talat om vikten att berätta att alla elever är olika 
och behöver träna, kan frågan ställas om att alltid använda homogena grupper vid 
läsning utvecklar eleverna. Om eleverna ständigt får läsa med andra på samma nivå är 
det att visa att alla är olika och behöver träna? Utifrån studiens forskning så säger 
European Agency of Development in Special Needs Education (2001) att homogena 
grupper är positivt, då läraren kan ge specifika förslag på hur en utveckling inom 
läsningen kan ske eftersom alla eleverna ligger på en jämlik nivå. Även Myrberg 
(2003) säger att läsinlärningen kan bli inkluderande om läraren ger eleverna 
individuellt anpassade läsnivåer men som innehåller samma ämne och budskap. Detta 
kunde ses i observationen vid Lärare C, då elevernas läsläxor hade olika nivåer men 
rörde vid ett och samma område och budskap.  
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5.3 Anpassat arbetssätt efter behov och förutsättningar 
Det framgår i observationsresultatet att lärarna försöker utforma undervisningen så att 
så många som möjligt av elevers behov och förutsättningar tillgodoses och möts. 
Skolinspektionen (2011) säger att när inkludering skedde i deras observationer 
anpassade läraren sitt arbetssätt utefter elevernas behov och förutsättningar. Även 
European Agency of Development in Special Needs Education (2001) påpekar vikten 
av att använda olika arbetssätt och att det används alternativa tillvägagångssätt som 
gynnar alla elevers olika behov. Samtliga lärare använde sig av olika metoder för att 
instruera en uppgift. Lärare C läste upp vad som stod i boken tillsammans med 
eleverna och därefter fördes ett samtal. Både Lärare A och B arbetade med att utveckla 
elevernas skrivande genom att utgå ifrån deras egen vardag och låta dem skriva 
dagböcker. Detta menar Vygotskij enligt Partanen (2007) utvecklar lärandet då barn 
tar till sig kunskap och förstår om de får koppla detta till sin egen vardag. Även i 
intervjuresultatet diskuterar lärarna vikten av olika arbetssätt för inkludering av elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Lärare D säger att vid varje instruktion av en uppgift 
används både skriftliga, muntliga och visuella metoder för att möta varje elevs unika 
sätt att lära sig. För att anpassa undervisningen och för att skapa ett delaktighet klimat 
för elever med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt enligt D att höra sig för med 
eleverna och fråga hur undervisningen kan utformas så att eleven känner att denne 
hjälps i sin utveckling.  
 

5.4 Kompensatoriska åtgärder 
Samtliga lärare använder sig av materiel för att stödja elever med läs- och 
skrivsvårigheter i klassen. Kompensatoriska åtgärder möjliggör enligt Jacobsson 
(2001) ett inkluderande klassrum då alla elever kan få möjlighet till materiel som 
kompenserar deras unika svårigheter och som därmed underlättar deras delaktighet i 
klassrummet. Även Skolinspektionen (2011) säger att hjälpmedel är ett sätt att 
inkludera alla elever. I dagboksundervisningen använde Lärare A bokstavskort som 
eleverna kunde använda sig av för att underlätta skrivandet. Vid matematiklektionen 
använde både Lärare A och B sig av konkret material för att underlätta räkningen. I en 
övergripande granskning av vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns i de 
observerade lärarnas undervisningspraktiker kan ett konstaterade göras att Lärare A, 
B och C använder vad som skulle kunna benämnas skapat material. Lärare D 
använder istället tekniska hjälpmedel.  
 
I intervjun berättar Lärare A, B och C att tekniska hjälpmedel är påväg i form av ipads. 
Att tekniska hjälpmedel saknas i undervisningen tror både B och C beror på att det tar 
så lång tid lära sig tekniska hjälpmedel. Jacobsson (2001) säger att det är hur läraren 
ser på kompensatoriska åtgärder som bidrar till inkludering. Om läraren ser 
åtgärderna som ett sätt att komma ikapp med andra elever resulterar detta i 
exkludering. Men om läraren ser det som ett stöd blir det inkludering. Utifrån dessa 
tankar skulle man kunna tolka lärarnas tidsmotivering till varför tekniska hjälpmedel 
inte finns som att de ser ingen mening i att använda teknik. Detta då lärandet av alla 
funktioner gör att elever med läs- och skrivsvårigheter halkar efter de andra i klassen 
och därmed inte heller kan vara delaktiga fullt ut i undervisningen. Svaret upplevs inte 
handla om inställning till hjälpmedlet, utan snarare en brist på kunskap och erfarenhet 
i hur tekniken kan användas som ett stöd och öka delaktigheten i gruppen. Att inte 
använda så mycket teknik i undervisningen kan även ses utifrån en positiv synvinkel. 
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Detta genom att göra en koppling till Asp Onsjös (2006) studie som visade att lärarna 
inte längre koncentrerade sig på att i undervisningen träna läs- och skrivfärdigheten, 
utan att endast kompensera eleven i dess svårigheter med hjälp av teknik. Att bara i 
undervisningen låta eleven använda kompensatoriska hjälpmedel tror jag kan 
resultera i att elever upplever sig som svagare än vad man i verkligheten är, för att man 
ständigt behöver hjälp. Det som behövs är Lärare C tankesätt i att det är en kamp för 
alla oavsett kunskapsnivå och att man behöver komma över den där tröskeln för att 
utvecklas.  
 
I Myrberg och Lange (2005) förs åsikten fram att kompensatoriska hjälpmedel inte får 
bli en ersättning av lärarens roll. Detta är även en tanke som syns i både Lärare C och 
Ds intervju, där de pratar om att läraren också är ett hjälpmedel. Lärare D uttrycker 
att läraren tillskillnad mot ett fysiskt verktyg, kan hjälpa eleverna på många olika sätt 
samtidigt genom att de känner till elevens behov väl. Eftersom studien inte har valt att 
höra elevernas synpunkter vet vi inte om eleverna med läs- och skrivsvårigheter 
upplever sig bli hjälpta av de kompensatoriska hjälpmedel som finns i deras 
undervisning. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan lärarnas framförande av sig 
själva som hjälpmedelsfunktion snarare än det fysiska hjälpverktyget tolkas positivt för 
språkutvecklingen genom det språkliga samspelet. Enligt Säljö (2000) gör det att vi 
skapar en gemenskap till varandra, kan lösa problem och får kunskap om miljön 
runtom oss. Å andra sidan finns en komplexitet kring att som lärare se sig själv som 
det främsta hjälpmedlet, då tiden inte finns i undervisningen att uppmuntra elever 
som arbetar på och samtidigt vara tillhands för alla elever som behöver stöd.   
 

5.5 Positiv och motiverande lärarroll 
Gemensamt för studiens forskning är att allt pekar på vilken oerhört viktig roll läraren 
har för den miljö där alla elever skall känna sig delaktiga, lära sig och motiveras. Druid 
Glentow (2006) påpekar att läraren bör upprätthålla en positiv attityd till kunskap och 
lärande då elever speglar sig i hur vuxna agerar. I både observations- och 
intervjuresultat upplevdes engagerade lärare som försöker skapa en undervisning som 
gör att eleverna känner sig stöttade och delaktiga. En förståelse finns att i och med att 
studien avser belysa elever med läs- och skrivsvårigheter och hur undervisningen är 
anpassad för det, kan varje lärare i observations- och intervjuresultatet ha upprättat en 
positiv och engagerad attityd. Dock upplevdes inte vad Myrberg (2003) benämner som 
en ”vänta attityd”. Lärare B nämner i sin intervju att det finns lärare som väntar och 
ser vad som händer med eleverna. Detta är inget som B känner igen sig i, utan påpekar 
att lärarens engagemang och lust är viktig i undervisningen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Lärare A säger att läraren måste motivera eleven genom att visa på 
utvecklingen i svårigheterna och lyfta fram de positiva sidorna. I observationerna 
upplevdes även engagemang hos lärarna när de satte sig bredvid eleverna under 
undervisningen och försökte stötta och hjälpa dem i deras tankar.  
 
I observationerna noterar jag en skillnad i lärarnas undervisning i att de väljer olika 
sätt att ge positiv återkoppling till elevernas svar och frågor. Några av lärarna, 
exempelvis Lärare C, väljer att positivt kommentera vad som sägs och görs. Andra, 
exempelvis Lärare D väljer att positivt bekräfta eleven. En intressant aspekt är att 
fråga sig huruvida inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter är beroende av 
vilken feedback som ges. Utifrån den sociokulturella teorin och Vygotskij påverkas ett 
beteende enligt Partanen (2007) av vilken feedback som ges. I studiens fall upplevs det 
som att både bekräftelse av eleven som person och vad den gör, påverkar och ger ett 
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inkluderade klimat. Eleven bör känna sig viktig i gruppen och med i en gemenskap där 
den blir bekräftad i hur bra den är. Men inkludering bör också upplevas om eleven blir 
bekräftad på det den säger och gör för då upplevs det som att elevens tankar är viktiga 
för gruppen.   
 
Lärare D framhåller vikten av att läraren har en positiv attityd som inspirerar och 
motiverar eleverna. Denna åsikt sammanfaller även med Druid Glentow (2006) och 
Myrbergs (2003) åsikt om att undervisningen skall utformas så att det blir en 
motiverande miljö där varje elev skapar lust om att lära. Druid Glentow (2006) säger 
även att läraren motiverar elever i sin språkutveckling om de får experimentera med 
sitt språk. Detta var något som upplevdes i observationerna, där Ds elever upplevde en 
motivation i att stava sin argumenterade text när de fick använda ipaden och pröva 
olika stavningsförslag. Även i Lärare As undervisning upplevdes motivation när 
eleverna först fick rita upp vad de ville säga innan de började stava. Eleverna motiveras 
inte bara i sin språkliga utveckling när de får experimentera med språket, utan Säljö 
(2000) påpekar även att eleverna förstår och kan hantera olika problem tack vare att 
de får använda sig av olika språkliga redskap.  

6. Diskussion 
Under denna rubrik följer två diskussionsavsnitt. Det första avsnittet innehåller en 
diskussion kring forskningsprocessen och det andra en reflektion av empirin utifrån 
studiens forskningsfrågor.  

6.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa ansatsen upplever jag fyllde sin funktion i att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Syftet med studien var att utifrån fyra klasslärares 
undervisningspraktik undersöka om, och i så fall hur, inkludering sker för elever med 
läs- och skrivsvårigheter i årkurs 2. Genom att jag valde att undersöka en specifik miljö 
och årkurs fyllde den kvalitativa ansatsen sin mening då den enligt Stukat (2011) inte 
undersöker en generell miljö utan en specifik. Observationerna gav mig en uppfattning 
om en specifik lärares undervisningspraktik och intervjuerna visade på specifika 
lärares uppfattningar om hur deras undervisningsmiljö var utformad.   
 
Valet att ha med både intervjuer och observationer hade både positiva och negativa 
aspekter. Att ha med två stycken datainsamlingsmetoder gav mig ett brett som djupt 
perspektiv på elever med läs- och skrivsvårigheter och inkludering. Deltagandet i två 
observationer gav mig ett bredare perspektiv på lärarens undervisningspraktik. 
Intervjun gav mig både en mer djupgående insikt i hur läraren utformade sin 
undervisning och intressanta tankar som gjorde att jag som forskare fick en djupare 
förståelse kring begreppen inkludering och läs- och skrivsvårigheter. Genom det 
direkta samspelet i intervjun, där jag fick ta del av lärarnas tankar och beskrivningar, 
började jag problematisera och analyserna svaren. Denna nivå av förståelse menar jag 
skulle ha varit svårt att uppnå i en observation, där det direkta samspelet och samtalet 
med informanter inte finns. Den negativa delen med två insamlingsmetoder var det 
stora dataresultat och tiden som krävdes för att gå igenom datan. Att både transkribera 
fyra intervjuer, få dem godkända och skriva ner ett resultat av åtta observationer 
krävde mycket tid och fokus. En annan negativ aspekt med både observationer och 
intervjuer är den eventuella effekt jag som observatör eller intervjuare har på mina 
informanter. Lärarna kan ha upplevt mina observationer i klassrummet som en 
bedömning av deras undervisning. Detta kan självklart ha påverkat observationerna 
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och lärarna kan ha utformat sin undervisning så att den passade inkludering och stöd 
till elever med läs- och skrivsvårigheter. Även i intervjun kan lärarna ha påverkats av 
studiens syfte och därmed gett mig svar utefter vad de tror jag vill höra, snarare en 
berätta hur deras faktiska undervisning ser ut. Jag kan inte med all säkerhet värdera 
om detta har eller inte har skett i mina observationer eller intervjuer. Det jag upplever 
är att alla lärarna slappnade av efter andra observationstillfället och tog ingen notis om 
mig när jag gjorde mina anteckningar. Trots att jag även gav ut intervjufrågorna i 
förväg så att lärarna därmed fick förbereda intervjusvar, upplevde jag att lärarna var 
avslappnade vid intervjutillfället och att de vid talan inte rabblade upp svaren fort utan 
resonerade och analyserade med sig själva.   
 
Att välja och definiera begrepp som både sammanfaller med studiens syfte och 
forskningens nutida uppfattning är även en punkt som kan resoneras ikring. Genom 
vår utbildning i specialpedagogik har vi talat om att forskarna idag använder begreppet 
elever i läs- och skrivsvårigheter, istället för elever med läs- och skrivsvårigheter i den 
specialpedagogiska forskningen. Elever i läs- och skrivsvårigheter hade varit mer 
passande begrepp att använda i min studie då bokstaven i för mig står för att eleverna 
befinner sig i en miljö, vilket även kan kopplas till studiens syfte. Begreppet elever med 
läs- och skrivsvårigheter fokuserar istället på eleverna och deras individuella 
svårigheter. Jag valde dock att använda begreppet elever med läs- och skrivsvårigheter 
då jag inte fann användbar forskning som använde begreppet elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Det har även i forskningsrapporter visats andra, mer nutidsförenliga 
perspektiv på begreppet inkludering som skulle kunna ha använts under min 
forskningsprocess. Jag har trots det valt att ha kvar den valda inkluderingsdefinitionen 
då den sammanfaller med studien och dess perspektiv.   
 
Att belysa en specifik grupp av elever visade sig påverka datainsamlingen. Även om 
studiens huvudfokus var att belysa den generella gruppen elever med läs- och 
skrivsvårigheter, hamnade stundtals den individuella eleven i fokus i både intervjuerna 
och i observationerna. Detta skedde oftast både under intervjun och i den andra 
observationen eftersom jag och läraren inte diskuterat närmare eleverna med läs-och 
skrivsvårigheter när den första observationen gjordes. Vid intervjuerna var det svårt 
för lärarna att prata generellt om elever med läs- och skrivsvårigheter utan att nämna 
individuella elevnamn och deras svårigheter. När jag sedan gjorde min andra 
observation i klassen upptäckte jag stundtals att mitt observatörsfokus hamnade på de 
nämnda eleverna i intervjun. Jag är helt införstådd att det är svårt som lärare att inte 
koppla arbetsexempel till individuella elever och dess behov. Jag förstår också 
problematiken att diskutera generella och gemensamma behov då läs- och 
skrivsvårigheter, som nämnt i begreppsdefinitionen, är ett brett område som visar sig 
olika för olika elever. Därför skulle jag som forskningsledare ha varit tydlig med innan 
att inte be lärarna peka ut i klassen vilka elever som hade läs- och skrivsvårigheter, 
utan bett lärarna i intervjuerna att i största möjliga mån utelämna individuella elevers 
svårigheter.  

6.2 Resultatdiskussion 
Sker då inkludering i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter hos 
studiens lärare? Utifrån Asp Onsjös (2006) tre inkluderingsperspektiv anser jag att 
forskningsstudien visar att elever med läs- och skrivsvårigheter till stor del inkluderas i 
lärarnas undervisning. Didaktiskt försöker samtliga lärare att utforma sin 
undervisning utefter eleverna genom att relatera till elevernas vardag, ge materiel som 
stödjer eleverna i deras svårigheter samt använder alternativa tillvägagångsätt som 
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gynnar alla elevers olika inlärningssätt. Att denna undervisning möjliggör inkludering 
av elever med läs- och skrivsvårigheter är även något som studiens forskning påvisar, 
då Myrberg och Lange (2005) säger att en undervisning som lyfter och stöttar eleven i 
sina svårigheter möjliggör att eleven kan delta. Utifrån den rumsliga inkluderingen 
väljer lärarna i huvudsak att samla ihop sina elever vid introduktion av uppgifter så att 
alla i klassen kan vara delaktiga i lärandet och diskussionen. Sist väljer lärarna att 
socialt inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter genom att motivera dem i 
uppgifter och bekräfta att alla elever är viktiga i klassen.  
 
Utifrån resultatanalysen är det en skillnad i lärarnas undervisning, med avseende på 
inkludering, som står ut. Lärare A, B och C lät eleverna arbeta med sina uppgifter var 
och en för sig i hög utsträckning medan Lärare D valde att använda samarbetsformen 
när uppgifter skulle lösas. Motiveringen till varför lärarna väljer att i så hög grad 
arbeta individualiserat är inget som lärarna själva ger en förklaring till. Däremot kan 
en anledning tolkas i intervjusvaren, då lärarna påpekar hur svårt det är att utforma 
grupper som motiverar varandra. Därför upplever jag att det snarare handlar om 
okunskap och oro för samarbetsformen hos lärarna. Om lärarna fortsätter att arbeta 
individualiserat upplever jag att en konsekvens kommer att bli att eleverna i klassen 
fortsätter att jämföra sig med varandra då individualiserat arbetssätt visar vem som är 
klar först och vem som behöver längre tid att genomföra uppgiften. Även studiens 
forskning visar på en risk i att arbeta individualiserat, då arbetssättet enligt Partanen 
(2007) kan göra att eleverna hämmas i att be om hjälp.  
 
Jag förslår en förändring i lärarnas undervisning där de använder mer heterogena 
grupper och samarbetsformen i läsningen. Lärarna skulle kunna utforma en läsuppgift 
som är kopplad till elevernas egen vardag så att samtliga elever kan vara en del av 
diskussionen. Lärarna skulle i sin tur kunna gå runt och bekräfta eleverna i deras 
diskussion, lite som Vaughn, Schumm och Forgans (1995) ”Classwide Peer Tutoring”, 
för att skapa en trygg inlärningsmiljö. Jag ser detta arbetssätt som en möjlighet till 
utveckling för både elever med läs- och skrivsvårigheter och sina klasskamrater då 
samspel enligt Säljö (2000) gör att nya kunskaper kan utvecklas då problemen 
diskuteras tillsammans. Detta samarbete gynnar inte bara elever med läs- och 
skrivsvårigheter i deras läsutveckling, utan starka elever gynnas också i deras lärande 
då de får sätta ord på hur de tänker när de läser eller skriver.  
 
Utifrån resultatanalysen finns även en gemensam inkluderingspunkt som samtliga 
lärare delar i sin undervisning och som både jag och lärarna även upplever är en viktig 
faktor i en inkluderad undervisning. Vid den sista intervjufrågan som handlade om hur 
viktiga de trodde lärarna var i mötet med läs- och skrivsvårigheter berättade lärarna 
med engagemang hur viktigt de tyckte samspelet med eleven var. De berättade också 
att de ansåg det viktigt i en inkluderande undervisning att motivera och lyfta elever 
med läs- och skrivsvårigheter i deras framsteg. Jag upplever att det sociala samspelet 
är grunden till inkludering. Hur kan läraren anpassa sin undervisning till sina elever 
om den inte känner till vilka behov de har? Och hur kan eleverna känna sig delaktiga i 
sin utveckling och miljö om de inte vet hur viktiga och unika de är? Med andra ord är 
den rumsliga och den didaktiska inkluderingen i stort behov att den sociala 
inkluderingen. Att den sociala inkluderingen är viktig för didaktiken är även något som 
återfinns i studiens resultat där Lärare D påtalar, att för att lärarna skall anpassa sin 
undervisning till eleverna, behöver läraren höra sig för med eleven om vad just den 
eleven behöver för stöd i undervisningen. Även studiens forskning påvisar hur viktigt 
samspelet och kommunikationen är i undervisningen, då Myrberg och Lange (2005) 
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menar på att läraren för att planera undervisningen, måste höra med eleverna hur 
mycket tid och material de behöver för att genomföra undervisningen. Då tiden till 
individuella samtal är ganska begränsad i skolan förslår jag att lärarna använder varje 
undervisningslektion till att låta eleverna komma med synpunkter på vilka 
arbetsmetoder de lär sig mest av. Detta gynnar i sin tur inte bara läraren i sin 
planering av undervisningen, utan också elevernas lärande gynnas då de blir medvetna 
om vilket sätt de lär sig bäst.  

6.3 Slutsatser 
När resultaten granskas i studien kan en slutsats dras att lärarna har olika grad av 
inkluderande undervisning. Till och med Lärare A, B och C som verkar i en och 
samma skolmiljö följde inte exakt samma undervisningssätt, materiel eller lärarroll. 
Detta beror troligen på att alla klasser och skolor har olika behov och att det inte finns 
tydliga exempel om vad som ger bästa resultat för den enskilda individen. Denna insikt 
stöds även av studiens forskning, där Nilholm och Göransson (2013) påtalar 
svårigheten med att komma fram till samhälleligt gemensamma rekommendationer 
för hur en inkluderande klassrumsmiljö bör utformas, då inkluderingsbegreppet är 
beroende av förutsättningar, behov och kultur. Därför upplever jag att studiens och 
dagens lärare måste utforma sin egen tro på bästa inkludering i sin personligt 
utformade undervisning och göra det motiverande för eleverna. Inkludering kräver 
därför både engagemang, ambition och kreativitet av lärarrollen. Men även om lärarna 
besitter dessa personlighetsdrag kräver också inkludering resurser, kunskap och tid för 
att utformas på bästa sätt. Att tiden och kunskapen är en viktig del vid planerandet av 
en inkluderande undervisning är även något som Vaughn, Terejo Hughes, Shay 
Schumm och Klingner (1998) påvisar i sin studie där deras informanter behövde 
mycket tid och kunskap för att implementera inkluderande undervisningsstrategier.  
 
Nu när elever med läs- och skrivsvårigheters specialundervisning dras in och de skall 
undervisas i det vanliga klassrummet genom inkludering, är det essentiellt att vi lärare 
vägleds om vad som ger bästa resultat. Vi behöver tydligare riktlinjer i styrdokumenten 
som visar på hur inkludering kan ske för elever i behov av särskilt stöd samt en 
idébank där lärare kan utbyta kunskap och erfarenhet av inkluderande undervisning 
med varandra. Detta måste ske så att vi kan ge elever med läs- och skrivsvårigheter de 
nödvändiga verktyg och färdigheter som de behöver för att bli delaktiga i vårt väldiga 
informationssamhälle! 
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Då studien har belyst lärarnas inkluderande arbetssätt av elever med läs- och 
skrivsvårigheter vore det intressant att se hur eleverna upplever att det inkluderande 
arbetssättet är. En sådan studie skulle kunna ha en kvantitativ ansats, till exempel en 
enkät, där eleverna skulle kunna ge sin syn på lärarnas inkluderande förmåga i 
undervisningen. Antingen skulle enkätstudien kunna riktas till alla eleverna i klassen 
för att se hur de upplever klassklimatet. Eller också skulle den kunna riktas till enbart 
elever med läs- och skrivsvårigheter, där man kanske i kombination med intervjuer, 
kunde ta reda på huruvida den inkluderande undervisningen stöttar eleverna.  
 
Eftersom studiens forskning diskuterar specialundervisning och huruvida det leder till 
inkludering i det ordinarie klassrummet, vore det intressant att granska om elevernas 
specialundervisning ger dem de verktyg och kunskaper som tillför en känsla av 
inkludering i klassrummet. En sådan studie skulle kunna ha en kvalitativ ansats där 
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man både intervjuade elever med läs- och skrivsvårigheter vad de lärt sig i 
specialundervisningen samt lyssnade på speciallärare för att se vilka verktyg och 
kunskaper som de ger sina elever.  
 

6.5. Pedagogisk relevans 
Studien har en hög pedagogisk relevans. Detta då forskningen påvisar en avsaknad av 
forskning där det lyfts exempel på hur inkludering av elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan ske i klassrummet. Studien är också värdefull då den ger 
inspiration och motivation till hur lärare kan utforma en inkluderande undervisning 
för elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet när nu extrapenningen dras in 
för specialstöd av dessa elever.  
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8. Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Astrid Högberg och jag studerar på lärarutbildningen inriktning Språk 
och Språkutveckling på Mälardalens Högskola mot tidigare åldrar. Då jag studerar min 
sista termin avser jag nu skriva en examinationsuppsatts i ämnet pedagogik. Då vi 
lever i ett informationssamhälle är det vår uppgift som lärare att se till att eleverna har 
verktyg, tilltro samt kunskaper för att verka i detta samhälle. Jag har därför valt att i 
min examinationsuppsatts belysa lärarens stöd till de elever som har svårigheter i sin 
läs-och skrivutveckling. Syftet med uppsatsen blir att ta reda hur lärare arbetar 
inkluderande med elever med läs-och skrivsvårigheter.  
 
Förutom tidigare forskning inom ämnet vill jag praktiskt se och lyssna till lärares 
kunskaper samt erfarenheter av inkluderat klassrumsstöd till elever med läs-och 
skrivsvårigheter. Därför söker jag lärare i årkurs 2 som har elev/elever med läs-och 
skrivsvårigheter. För att ta reda på hur det inkluderade klassrumsstödet ser ut skulle 
jag först vilja observera läraren i två stycken lektioner som dokumenteras skriftligen 
utan inspelningsmaterial. Därefter skulle jag vilja göra en ljudinspelad intervju med 
läraren i ungefär 30 minuter där jag vill veta mer om hur läraren tänker kring 
utformningen av klassrumsstödet.  
 
Vetenskapsrådets etiska regler kommer att tas i akt i studien. Material från intervjun 
samt observationerna hanteras konfidentiellt och kommer endast att användas i 
forskningssyfte för studien. Deltagandet är frivilligt och lärarna kan när som helst 
under arbetets gång dra sig ur.  
 
För ytterligare information är ni välkomna att kontakta antingen mig eller min 
handledare på nedanstående email adresser: 
Astrid Högberg: ahg10001@student.mdh.se  
Handledare Staffan Stranne: staffan.stranne@mdh.se  
 
Jag ser fram emot att höra ifrån er! 
Vänlig hälsning 
Astrid Högberg   
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
  
1. Vad innebär begreppet inkludering för dig?  
2. Hur ser du på inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter? 
3. Hur tänker du kring din undervisning med elever med läs- och skrivsvårigheter? 
Vilka punkter är viktiga för dig?  
4. Vilka arbetsmetoder tillämpar du i ditt klassrum där du har elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
5. Vad tänker du kring hjälpmedel i klassrummet som stöd till elever med läs- och 
skrivsvårigheter?  
6. Vilken betydelse tror du att du har i mötet av elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


