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Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för möjligheter och hinder med att 

undervisa inkluderande i en vanlig skolklass på en F-5 skola. Genom att studera ett arbetslag 

med ett elevunderlag som ligger nära rikssnittet vad gäller kön, andelen elever med utländsk 

bakgrund och andelen elever i behov av särskilt stöd har svar sökts på frågor kring vilka 

faktorer i undervisningen som lärarna i studien anser vara betydelsefulla för att möjliggöra 

inkludering och vilka hinder och möjligheter lärarna ser med att arbeta med dessa faktorer. 

Som metod har den kvalitativa ansatsen ”fallstudie” använts och för att få en fördjupad 

förståelse förekommer även kvantitativa inslag. Data har samlats in med hjälp av enkäter, 

observationer och intervjuer. Resultatet visar att det lärarna i studien lyfter som betydelsefulla 

undervisningsstrategier som möjliggör inkludering är en varierad undervisning och 

gemensamma diskussioner i klassen. Observationerna visade att lärarna även använde andra 

undervisningsstrategier som enligt forskning gynnar inkludering, men som de själva inte 

nämnde i intervjuerna, som att de gav bra förutsättningar för ett kommunikativt, stödjande och 

konstruktivt samspel lärare/elev samt mellan elever och att de ledde arbetet på ett sätt som 

gjorde att eleverna aldrig behövde tappa ansiktet. De var också bestämda men samtidigt 

flexibla och visade ett konsekvent bemötande vid oönskade beteenden. Svårigheter i arbetet 

med att undervisa inkluderande uppstår enligt dessa lärare när kommunikationen brister och 

när elevernas kunskapsnivåer är olika vilket kan göra att behoven i gruppen motsäger 

varandra. Bristen på tid att planera undervisningen utefter allas behov samt svårigheter med 

att räcka till för alla elever på lektionerna är enligt dessa lärare det som hindrar mest. 

Resultatet kan förstås genom den aktuella kontexten och visar på vikten av att i arbeten med 

syfte att utveckla inkluderande miljöer utgå från den egna skolmiljön, göra ordentliga 

kartläggningar av situationen, analysera hur faktorer på olika nivåer påverkar verksamheten, 

samt att ta del av forskning kring god undervisning och att gemensamt definiera begreppet 

inkludering.  

Nyckelord: inkludering, inkluderande undervisningsstrategier, lärande, delaktighet, fallstudie 



    

3 
 

 

Innehåll 
 

Sammanfattning .............................................................................................................................2 

Inledning.............................................................................................................................................5 

Problematisering.............................................................................................................................5 

Disposition ..................................................................................................................................6 

Bakgrund ............................................................................................................................................7 

Inkluderingstankens framväxt i Sverige ...........................................................................................7 

Begreppet inkludering .....................................................................................................................7 

Inkluderingsbegreppet i de svenska styrdokumenten ......................................................................8 

Lärande ...........................................................................................................................................9 

Håkanssons och Sundbergs forskningsöversikt av faktorer i undervisningen som gynnar alla elever

 ..................................................................................................................................................... 10 

Forskning kring faktorer i undervisningen som gynnar inkludering ................................................ 11 

Hinder vid inkluderande undervisning ........................................................................................... 12 

Utgångspunkter för studien .......................................................................................................... 13 

Övergripande syfte och frågeställningar ........................................................................................ 13 

Metod .............................................................................................................................................. 14 

Metodval och forskningsansats ..................................................................................................... 14 

Urval ............................................................................................................................................. 14 

Genomförande ............................................................................................................................. 15 

Datainsamlingsmetoder ............................................................................................................ 15 

Tillvägagångssätt ....................................................................................................................... 16 

Tillförlitlighet och giltighet ............................................................................................................ 17 

Etiska överväganden ..................................................................................................................... 19 

Analys av enkät-, observations- och intervjudata .......................................................................... 19 

Resultat ............................................................................................................................................ 21 

Förutsättningar för arbetslaget att arbeta inkluderande ................................................................ 21 

Elevernas upplevelse av arbetet med inkludering .......................................................................... 23 

Första enkäten .......................................................................................................................... 23 

Andra enkäten .......................................................................................................................... 24 

Tre lärares strategier för inkluderande undervisning - observationer............................................. 25 



    

4 
 

Tre lärares uppfattning om inkluderande undervisning – intervjuer .............................................. 28 

Begreppet inkludering ............................................................................................................... 28 

Undervisningsstrategier som gynnar inkludering ....................................................................... 29 

Möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande ................................................................ 30 

Analys ............................................................................................................................................... 33 

Förutsättningar för arbetslaget att arbeta inkluderande ............................................................ 33 

Undervisningsstrategier som gynnar inkludering ....................................................................... 34 

Möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande ................................................................ 35 

Sammanfattning av resultat och analys ......................................................................................... 36 

Diskussion ......................................................................................................................................... 38 

Avslutande reflektion .................................................................................................................... 42 

Förslag på fortsatt forskning.......................................................................................................... 43 

Referenser .................................................................................................................................... 44 

Bilaga 1, elevenkät 1 ..................................................................................................................... 47 

Bilaga 2, elevenkät 2 ..................................................................................................................... 48 

Bilaga 3, missivbrev elever ............................................................................................................ 49 

Bilaga 4, missivbrev pedagoger ..................................................................................................... 50 

 

  



    

5 
 

Inledning  

Problematisering 

Enligt Skollagen (SFS, 2010:800) har alla människor i Sverige under 18 år, oberoende av 

geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, rätt till lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet (SFS, 2010:800,1 kap 8§). I undervisningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov och stöd och stimulans ska ges så att alla elever utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (SFS, 2010:800, 1 kap 4§). När det finns oro för att en elev inte kommer att nå 

de kunskapskrav som minst ska uppnås eller om en elev uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation, ska behovet av särskilt stöd utredas. Om utredningen visar att en elev är i behov 

av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  Så långt det är möjligt ska alla undervisas 

och få särskilt stöd i den grupp som de tillhör (SFS, 2010:800, 3 kap 7 och 8§).   

I dag får drygt 15 procent av eleverna i den svenska grundskolan särskilt stöd i 

undervisningen och drygt 40 procent får sådant stöd någon gång under sin skolgång 

(Göransson & Nilholm, 2013). Anledningar som anges till att elever är i behov av särskilt stöd 

realteras vanligtvis till faktorer som är knutna till eleverna själva eller till brister i 

hemförhållanden. Orsaker som skolan själv kan påverka, som lärares undervisning och hur 

klasser fungerar, lyfts sällan fram (Nilholm, 2012). I detta bristperspektiv förespråkas ofta 

individuella, särskiljande åtgärder, som t.ex. att elever får undervisning i mindre grupp eller 

enskilt. Internationell forskning visar att stöd som organiseras i särskiljande former kan ge 

stigmatiseringseffekter eftersom självvärdering och motivation påverkas negativt (Skolverket, 

2013). Det har även visat sig att barn i behov av särskilt stöd arbetar bättre utan särskiljande 

lösningar (Håkansson & Sundberg, 2012). Nilholm (2006) menar att genom att använda 

formuleringar som ”inkludering av barn i behov av särskilt stöd” utgår man ifrån att det är 

något speciellt med denna grupp av barn, istället för att utgå från inkludering i största 

allmänhet, inkludering av alla elever. Även Persson och Persson (2012) menar att inkludering 

handlar om alla elever, inte bara de som har skolrelaterade svårigheter. De säger också att 

ansvaret för en inkluderande undervisning inte ligger på specialpedagogiken utan på den 

generella pedagogiken. Nilholm (2012) menar att genom att fokusera på goda lärarhandlingar 

och den vanliga undervisningens kvalitet kan man undvika att elever hamnar i svårigheter och 

han säger vidare att forskning visar att den pedagogik som fungerar för alla elever också 

fungerar för elever som har svårigheter att nå målen och att den pedagogik som fungerar för 
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elever som har svårigheter att nå målen också fungerar för alla elever. Florian och Black-

Hawkins (2011) menar att inkluderande pedagogik bör utgå från det som vanligtvis finns i 

klassrumspraktiken och att hitta sätt att bygga vidare på det, snarare än att hitta något extra 

eller annorlunda för några som identifierats som att de har svårigheter i inlärningssituationen.  

Samtidigt är det här det som många lärare upplever som den största utmaningen i yrket. En 

enkätstudie som genomförts i 23 länder visar att den fortbildning som är mest efterfrågad av 

lärare handlar om att anpassa undervisningen efter elevers olika behov (OECD, 2009).  Att 

lärare anser att de saknar kunskaper kring hur de kan arbeta med elever i behov av särskilt 

stöd och att de efterfrågar mer fortbildning och stöd för att kunna arbeta inkluderande har 

även Avramidis, Bayliss och Burden (2000) sett i sin forskning. Sari, Celiköz och Secer 

(2009) menar att det behövs fler kurser på förskolelärar- och lärarutbildningarna om hur man 

undervisar inkluderande. 

Lagen (SFS, 2010:800) säger att alla har rätt till utbildning och att de elever som behöver stöd 

för att utvecklas ska få det stödet i den ordinarie klassen i största möjligaste mån. Trots det är 

särskiljande lösningar inte ovanliga. Forskare menar att det finns faktorer i den ”generella” 

pedagogiken som gynnar alla elever samtidigt som många lärare anser att den största 

utmaningen i yrket är att undervisa så att alla elever utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

Disposition 

Arbetet börjar med en bakgrund där tidigare forskning presenteras. Efter det följer ett 

metodavsnitt med en beskrivning av metodval, forskningsansats, urval, genomförande, 

tillförlitlighet och giltighet, etiska överväganden samt analys av insamlad data. Sedan 

presenteras resultatet och efter det en analys av resultatet. Arbetet avslutas med en 

diskussionsdel som innehåller metod- och resultatdiskussion samt en avslutande reflektion 

och förslag på fortsatt forskning.  
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Bakgrund 

Bakgrunden börjar med en kort redogörelse för hur begreppet inkludering vuxit fram i 

Sverige, efter det följer några olika sätt att se på begreppet och hur begreppet används i den 

svenska skolans styrdokument.  Sedan kommer några rader om hur forskningen i dag ser på 

lärandets betingelser, detta för att ge en bakgrund till den presentation som sedan följer av 

olika faktorer i undervisningen som anses gynna inlärning överhuvudtaget och undervisning 

som anses gynna inkludering. Sist ges exempel på vad forskning tagit fram som hindrande 

faktorer vid inkluderande arbete.  

Inkluderingstankens framväxt i Sverige  
”En skola för alla” som idé och begrepp har funnits i den svenska skolpolitiken sedan 1800-

talet och efter andra världskriget intensifierades den politiska debatten med krav om ökad 

demokratisering och reformer som skulle gynna hela befolkningen, vilket så småningom 

ledde till ett sammanhållet skolsystem (Hjörne & Säljö, 2008). I och med 1962 års 

läroplansreform med åtföljande ny skollag ersattes det tidigare systemet som inneburit två 

spår, folkskola eller studieförberedande realskola, med en 9-årig obligatorisk grundskola. En 

mängd särlösningar kom att användas för att kompensera för de elever som inte ansågs klara 

grundskolan och det fanns även särskilda skolor för elever som betraktades som avvikare. 

Kritik mot det särskiljande systemet växte fram och istället för särskiljande lösningar 

förespråkades ”integrerande” där alla elever skulle få en plats i ett gemensamt system 

(Göransson & Nilholm, 2013).  Med tiden kom även integreringsbegreppet att 

problematiseras eftersom det för många kom att representera ett synsätt där individen lyfts in i 

ett samanhang som den förutsätts anpassa sig till utan att omgivningen från början utgått från 

elevers olikheter. Göransson och Nilholm (2013) menar att det är i ljuset av kritiken mot 

integreringsbegreppet som man kan förstå hur inkluderingsbegreppet vuxit fram.  

Begreppet inkludering 
Begreppet inkludering har kommit att användas på flera olika sätt och kan ses ur olika 

synvinklar. Persson och Persson (2012) intar en ideologisk ståndpunkt och anser att 

inkludering ytterst handlar om våra intentioner för ett bättre samhälle. Det är i första hand inte 

en fråga om fysisk placering utan om ett förhållningssätt där människors olikheter accepteras. 

Genom att ge alla elever stimulans och uppmuntran ska målet, vilket Persson och Persson 

definierar som meningsfullt deltagande i det gemenamma och gemensamhetsskapande, nås. 

Asp-Onsjö (2006) har ett mer praktiknära synsätt. Hon delar upp begreppet i en rumslig, en 
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social och en didaktisk dimension, där alla tre delarna är betydelsefulla för verklig 

inkludering. Den första dimensionen handlar om den fysiska placeringen, den andra om social 

interaktion med kamrater och personal och den sista om i vilken utsträckning undervisningen 

är anpassad för att utveckla lärande. Peter Haug (2000) utgår fån ett demokratiskt 

deltagarperspektiv. Han använder begreppet ”en skola för alla” och definierar det som en 

skola med en tydlig värdegrund som på många sätt skiljer sig från den traditionella skolans. 

Det innebär en skola där alla är välkomna och ingen pekas ut, en skola där alla barn går i en 

vanlig klass och där undervisningen är anpassad efter individen och sker inom gemenskapen. 

Medbestämmande gäller och alla deltar i och bidrar till gemenskapen efter sina 

förutsättningar. Haug säger vidare att det är en skola som alla elever upplever som sin, en 

skola där alla får personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, kunskaper och 

inte minst ett socialt nätverk. Göransson och Nilholm (2013) menar att det finns en 

gemenskapsorienterad och en individorienterad definition av begreppet inkludering. I den 

gemenskapsorienterade definitionen innebär inkludering att ett skolsystem är ansvarigt för 

alla elever. Olikheter ses som en tillgång och alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt 

delaktiga, vilket innebär en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så lång 

som möjligt utifrån ens egna förutsättningar. Samarbete och gemensam problemlösning 

betonas och demokratiska processer är centrala. I den individorienterade definitionen avgörs 

graden av inkludering av hur det ser ut för de enskilda eleverna, vilket innebär att om en elev 

trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen så är eleven inkluderad, trots att det 

skulle kunna innebära att undervisningen i stort inte bygger på demokratiska och 

gemensamskapande arbetssätt. Göransson och Nilholm nämner en tredje definition, den 

placeringsorienterade, vilket innebär att elever i behov av särskilt stöd befinner sig i ”vanliga” 

klassrum. De menar att den första definitionen, den gemenskapsorienterade, också innefattar 

de två andra definitionerna och att den andra definitionen, den individorienterade, även 

innefattar den tredje definitionen (Göransson & Nilholm, 2013).  

Inkluderingsbegreppet i de svenska styrdokumenten 
Begreppet inkludering förekommer inte i svenska styrdokument. I skollagen (SFS, 2010:800) 

finns flera skrivningar som kan tolkas som att det är en inkluderande verksamhet som 

eftersträvas och i Läroplanen (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, Lgr 11) finns flera skrivningar som stämmer väl överens med den 

gemenskapsorienterade definitionen av inkludering som Göransson och Nilholm (2013) ger 
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uttryck för. Till exempel står det i första stycket i första delen Skolans värdegrund och 

uppdrag:  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 

skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 

gemensamma miljö. (Lgr 11, s. 7) 

Persson och Persson (2012) menar att svensk lag förordar allas rätt till utbildning i en 

inkluderande miljö, medan Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) intar en mer 

problematiserande ståndpunkt. De sistnämnda menar bland annat att styrdokumenten lämnar 

mycket utrymme för tolkning och att de ibland ger dubbla budskap, t.ex. genom att beskriva 

kunskapskrav som ska uppnås samtidigt som en livslång lust för lärande ska främjas.  

Lärande 
Det har skett en förskjutning i forskningen om elevers lärande i klassrummet (Håkansson & 

Sundberg, 2012). Tidigare sågs lärande som en i huvudsak individuell aktivitet, idag anser 

många forskare att framgångsrikt lärande bygger på ett aktivt kommunicerande och 

deltagande i en gemenskap. Synen på elevernas individuella förmågor har också förändrats 

från att intelligens setts som en relativt fixerad egenskap som möjliggjort eller begränsat 

lärande, till att intelligens idag betraktas som något som kan utvecklas i en lärandegemenskap 

som utmärks av att man lär av varandras olikheter (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Vygotskij (1999) menar att lärande sker genom imitation, varför det alltid behöver ske i 

samspel och gärna i grupp. Med imitation menas inte att enbart kopiera ett beteende, utan att 

självständigt kunna utföra något eller lösa ett problem efter att ha fått en förklaring. Lärandet 

sker bäst när kunskapsinnehållet eller förmågan som ska utvecklas ligger i den närmaste 

utvecklingszonen, d.v.s. mellan den, för individen, lägsta och den högsta tröskeln för 

inlärning. Barnets aktuella utvecklingsnivå bestäms med hjälp av uppgifter som barnet löser 

på egen hand, barnets närmaste utvecklingszon bestäms av vilka uppgifter barnet klarar av att 

lösa med hjälp och samspel från andra. Barn på samma utvecklingsnivå kan ha helt olika 

närmaste utvecklingszon (Vygotskij, 1999). 
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Håkanssons och Sundbergs forskningsöversikt av faktorer i undervisningen 

som gynnar alla elever 
Jan Håkansson och Daniel Sundbergs har i sin forskningsöversikt ”Utmärkt undervisning – 

framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning” (2012) tagit fram sju riktningsgivare 

för undervisning och lärande på vetenskaplig grund. De är inte framtagna för att de gynnar 

inkludering utan för att de leder till ett lärande för alla elever, oavsett inlärningssvårigheter 

eller inte. Den första riktningsgivaren ligger delvis utanför den egentliga undervisnings- och 

lärandeprocessen och handlar mer om grundläggande betingelser för undervisning, som vad 

elever bär med sig in i undervisningssituationer och hur detta möts av skolpersonal. En av de 

faktorer som tas fram här är att framgångsrik undervisning utgår från en inkludering och 

lyhördhet inför elevers olikheter i förmågor och förutsättningar.  Den andra riktningsgivaren 

kallar Håkansson och Sundberg för kommunicerad syftes- och målrelatering, vilket innebär 

att undervisningen bygger på mål och värden som är styrande och som gör att den avsedda 

riktningen behålls. Ett urval av vilka mål som ska uppnås vid vilken tidpunkt görs på 

reflekterande ställningstaganden, undervisning och lärandeuppgifter planeras och utformas 

utifrån målen och läraren kommunicerar målen på ett sätt som gör att eleverna engageras och 

motiveras. Den tredje riktningsgivaren innebär en kraftfull kunskapsförankring hos läraren 

vad gäller didaktiska kunskaper och ämneskunskaper samt kunskaper om utveckling och 

lärande. Nästa riktningsgivare handlar om att det måste ske en succesiv fördjupning av 

kunskaper och lärande. Detta sker bäst genom ett utvidgat deltagande för eleverna. Pedagogen 

använder en varierad undervisningsrepertoar som leder till kommunikation mellan lärare och 

elever, uppmuntrar kreativa och generiska förmågor, är kognitivt utmannande och 

kännetecknas av höga förväntningar. Den femte riktningsgivaren pekar på relationen mellan 

lärare och elev som en grundläggande social kategori i undervisningen som då kommer att 

präglas av lärarens ledarskap och relationella kompetens att både leda klassrumsarbetet och 

skapa kommunikativt, stödjande och konstruktivt samspel såväl mellan lärare och elev som 

mellan elever. Den sjätte riktningsgivaren handlar om en anpassad lärandekontext, vilket 

innebär att undervisningen hela tiden anpassas till de villkor som råder med tanke på elever, 

personal, lärandemiljö och de kunskapsområden som ska behandlas. Sociala och kognitiva 

aspekter av lärandet måste kombineras och varieras av läraren. Generella 

undervisningsprinciper används men realteras till olika undervisningskontexter som t.ex. 

specialpedagogiska och mångkulturella och undervisningen bygger på tidigare lärande och 

erfarenheter hos eleverna. Den sista riktningsgivaren handlar om lärande bedömning där den 

formativa bedömningen betonas. 
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Forskning kring faktorer i undervisningen som gynnar inkludering 
Med hjälp av en litteraturgenomgång, fallstudier i 15 europeiska länder, studiebesök i sju 

olika länder och diskussioner mellan sakkunniga, har European agency for Development in 

Special Needs Education (2005) sammanställt ett antal centrala idéer om undervisning som 

gynnar inkludering i klassrummet. Dessa är: samarbetsinriktad undervisning, 

samarbetsinriktat lärande, gemensam problemlösning i form av klassrumsregler som klassen 

gemensamt kommit fram till tillsammans med ett konsekvent bemötande från de vuxna vid 

oönskade beteenden, undervisning av alla elever tillsammans oavsett förutsättningar, 

välstrukturerad undervisning som bygger på kartläggning, handledning, utvärdering och höga 

förväntningar på eleverna. Att ha höga förväntningar på eleverna lyfts även av Persson och 

Persson (2012) efter att de studerat en skolas arbete med att öka måluppfyllelsen utan att 

tillämpa särskiljande åtgärder för elever. Annat som forskarna såg på denna skola och som de 

anser vara framgångsfaktorer är tydlig struktur på lektionerna, effektivt användande av 

undervisningstiden, kollektiva samtal med klassen samt en rik variation av arbetsformer som 

organiseras enskilt, i par och i grupp.  

Med utgångspunkten att den mest kritiska faktorn för inkludering är läraren och att den 

viktigaste platsen är klassrummet, genomförde Moen (2008) en empirisk studie av hur en 

norsk grundskollärare hanterar inkludering av barn med särskilda behov i vanliga 

klassrumsaktiviteter. Moen såg att läraren gav alla elever möjlighet att kunna delta i olika 

aktiviteter och att utveckla ett lärande. Hon var bestämd, men samtidigt flexibel så att det 

fanns utrymme för elever med särskilda behov att lyckas. Läraren var också duktig på att se 

alla elever och hade en förmåga att skapa gemensamma roliga erfarenheter som klassen kunde 

referera till. I en annan fallstudie med samma infallsvinkel, fann Nilholm och Alm (2010) 

genom att studera en klass med en lärare som av omgivningen betraktades som duktig på att 

arbeta med elever med olika förutsättningar, att de arbetssätt som användes präglades av att 

undervisningen anpassades till elevernas individuella behov. Där gavs också tydliga ramar 

vad gäller grundregler/normer för att visa varandra respekt, tydlig planering av skoldagen och 

tydlighet av vad som förväntades av barnen samt omedelbart ingripande när problem uppstod. 

Mycket gruppaktiviteter, goda relationer med föräldrarna, skoluppgifter som uppmuntrade till 

samtal och diskussion samt en strävan att aldrig låta barnen tappa ansiktet och att ge mycket 

positiv återkoppling, är ytterligare faktorer som i denna studie lyfts fram som 

framgångsfaktorer för att alla ska kunna vara delaktiga i klassrummet. Även Humphrey et al. 

(2006)  har genomfört en studie av lärare som valts ut bland annat för att de ansågs 
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framgångsrika i uppgiften att undervisa alla elever. 35 lärare för elever i åldrarna 5-12 år i sju 

olika Europeiska länder intervjuades om hur de tar sin an den variation av elever som de 

möter i sina klassrum. Fem huvudsakliga teman framträdde som betydelsefulla för dessa 

lärare: ett vårdande och inkluderande synsätt som genomsyrar skolans kultur, skapandet av 

solidaritet i gruppen, samarbete mellan lärare-elev, mellan elever, med kollegor och föräldrar, 

olika undervisningssätt som passar elevernas olikheter samt viljan att möta utmaningarna med 

att kunna svara upp till elevers olikheter.  

Rix, Hall, Nind, Sheehy och Wearmouth (2009) har genom en systematisk litteraturöversikt 

sökt svar på vilka pedagogiska tillvägagångssätt som på ett effektivt sätt inkluderar elever i 

behov av särskilt stöd i vanliga klassrum. De har lagt fokus på tillvägagångssätt där 

interaktion med kamrater är centrala. Det som framkom var bl.a. att lärare behöver erkänna att 

de är ansvariga för alla elever som de undervisar, skapa en känsla för att alla individer i 

klassen och allas lärande ska respekteras, bygga sin undervisning på att inlärning sker genom 

social interaktion, noga planera grupparbeten och beskriva deltagarnas roller, ta reda på 

elevernas förståelse, uppmuntra frågor och sammankoppla ny kunskap med tidigare, använda 

eleverna som en resurs i lärandet, göra aktiviteter som eleverna tycker är meningsfulla och 

använda olika sätt att närma sig olika begrepp.  

Vid en jämförelse mellan Håkansson och Sundberg (2012) sju riktningsgivare för 

undervisning som gynnar alla elever och det som kommer fram om undervisning som gynnar 

inkludering, ses att många faktorer är de samma, dessutom menar Håkansson och Sundberg 

att god undervisning utgår från inkludering.  

Hinder vid inkluderande undervisning 
En utmaning med inkludering handlar om att få tiden att räcka både till elever i behov av 

särskilt stöd och till övriga elever och att få alla elever att klara läroplanens krav (Valeo, 

2008). Humphrey et al. (2006) har funnit att många lärare uppfattar läroplanerna som alldeles 

för omfattande och/eller för restriktiva. Svårigheter att upprätta bra samarabete med föräldrar, 

brister i den fysiska miljön och för få resurspersoner lyfts också fram som hinder för att 

arbetet med inkludering ska kunna fungera fullt ut (Humphrey et al., 2006).  

Många lärare anser att de saknar kunskaper kring hur de kan arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd och de efterfrågar mer fortbildning och stöd för att kunna arbeta inkluderande 

(Abbott, 2007; Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Hamaidi, Homidi & Reyes, 2012). Mer 
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stöd från rektorer och speciallärare är andra önskemål som lyfts av lärare (Valeo, 2008). 

Elever med beteendeproblematik samt elever med svårigheter med sociala kontakter och 

kommunikation anses av många lärare vara de som är svårast att inkludera i 

klassrumspraktiken (European agency for Development in Special Needs Education, 2003; 

Humphrey et al., 2006). Dessa elever upplevs av många lärare som en större utmaning än 

elever med fysiska funktionsnedsättningar (Gal, Schreur & Engel – Yeger, 2010). 

Utgångspunkter för studien 
Utgångspunkten för den här studien är att det finns faktorer i upplägget av undervisningen i 

klassrummet som påverkar alla elevers möjlighet att vara delaktiga, eller som ofta används i 

pedagogiska sammanhang; att vara inkluderade, och detta oavsett om eleverna identifierats 

som att vara i behov av särskilt stöd eller ej. Lärande förstås som ett fenomen som bygger på 

ett aktivt kommunicerande och deltagande i en gemenskap (Håkansson & Sundberg 2012), 

där den närmaste utvecklingszonen har en central betydelse (Vygotskij, 1999).  Synen på god 

undervisning kommer att utgå från Håkanssons och Sundbergs (2012) sju riktningsgivare för 

undervisning på vetenskaplig grund och det som ovan redovisats som särskilt gynnsamt vid 

inkluderande undervisning, samt att detta i det stora hela handlar om samma 

undervisningsfaktorer. Ytterligare en utgångspunkt är att dessa undervisningsstrategier skapar 

förutsättningar för det som Göransson och Nilholm (2013) definierar som 

gemenskapsorienterad inkludering, vilket är den definition av inkludering som studien bygger 

på.  

Övergripande syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för möjligheter och svårigheter med att 

undervisa inkluderande i en vanlig skolklass på en F-5 skola. Med fallstudie som metod 

kommer ett försök göras att få svar på de här frågorna: 

Vilka faktorer i undervisningen anser lärarna i fallstudien vara betydelsefulla för att 

möjliggöra inkludering?  
 

Vilka hinder och möjligheter ser lärarna med att arbeta med dessa faktorer? 
 

För att kunna sätta in lärarnas svar i en kontext kommer även följande forskningsfrågor 

användas: 

Hur ser förutsättningarna ut för arbetslaget att arbeta inkluderande? 
 

Hur upplever eleverna arbetet med inkludering? 



    

14 
 

Metod 

Metodval och forskningsansats 
I denna studie kommer en socialkonstruktivistisk grundsyn användas. Enligt Creswell (2012) 

ses verkligheten då som en konstruktion som byggs på hur individer med olika erfarenheter 

samspelar med varandra och kunskap växer fram i ett samspel mellan forskaren och 

forskningsobjekten och formas av individuella erfarenheter. Utifrån syftet med studien, som 

är att få en fördjupad förståelse för vilka faktorer i undervisningen som lärare anser vara 

betydelsefulla för att kunna arbeta inkluderande, vilket är ett komplext fenomen som inte så 

lätt låter sig studeras, har en kvalitativ ansats valts. Det finns ingen enkel sanning eller metod 

för inkluderande undervisning. Creswell (2012) menar att när man vill utforska ett fenomen 

inom en grupp eller en population, för att identifiera variablar som inte så lätt låter sig mätas 

eller när man behöver komplex detaljerad förståelse av ett problem, så är kvalitativa 

forskningsmetoder att föredra och när är det finns ett avgränsat fall som man vill försöka få en 

djupare förståelse för, antingen genom att titta närmare på ett enda fall eller genom att göra 

jämförelser mellan olika fall, så kan den kvalitativa ansatsen som kallas just ”fallstudie” vara 

aktuell. I fallstudier söker man en djupare förståelse för ett fall genom att använda många 

olika sätt att samla in data på (Creswell, 2012; Merriam, 1994). I denna studie har enkäter 

använts och dessa har sammanställts och till vissa delar analyserats med en kvantitativ ansats. 

Studien har alltså en i huvudsak kvalitativ ansats men med kvantitativt inslag.  

Urval 

Merriam (1994) beskriver flera strategier för urval vid fallstudier. I denna studie har 

typfallsurval använts eftersom syftet är att få en ökad förståelse för hur det kan vara i en 

vanlig skolmiljö. Ett arbetslag med ett elevunderlag som kan anses vara typiskt för det som 

svenska lärare möter söktes. Ytterligare ett kriterium var att lärarna var villiga att låta sig 

filmas och intervjuas. Rektorsgruppen i en kommun tillfrågades och förslag på ett arbetslag 

gavs av en av rektorerna. Efter en närmare presentation av studiens syfte svarade arbetslaget 

att de var villiga att delta. 

Det aktuella arbetslaget består av tre lärare som ansvarar för tre klasser med totalt 53 elever 

på en F-5 skola (för att minimera risken att röja identiteter redogörs inte för den exakta 

årskursen). 44 % av eleverna är flickor, riksgenomsnittet läsåret 2012/2013 för den aktuella 

åldern var 48,9 % (Skolverkets statistik). 13,2 % av eleverna har åtgärdsprogram, 

riksgenomsnittet läsåret 2012/2013 var 14,8 % (Skolverkets statistik). Andelen elever i 
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särskild undervisningsgrupp är 1,3 %, riksgenomsnittet ligger på 1 % (Skolverkets statistik). 

Som liten undervisningsgrupp har i det här fallet räknats förberedelseklass för elever som 

precis har kommit till Sverige samt en liten undervisningsgrupp för elever med inlärnings- 

och/eller beteendeproblematik. Andelen elever som är berättigade till 

modersmålsundervisning är 24,5 %, riksgenomsnittet ligger på 20,5 % (Skolverkets statistik).  

Genomförande 

Datainsamlingsmetoder 

I studien har enkäter, observationer och intervjuer använts för att samla in data. Göransson 

och Nilholm (2013) efterlyser forskning där elevernas perspektiv på inkludering finns med. 

Datainsamlingen började med att alla elever i arbetslaget fick fylla i en enkät med syfte att 

fånga in deras uppleveles av de sociala, pedagogiska och demokratiska aspekterna av 

inkludering. För att få en djupare förståelse för elevernas upplevelse fick de även fylla i en 

enkät med syfte att få fram deras uppfattning om de sex lektioner som observerades. Dessa 

enkäter fylldes i slutet av observationslektionerna. Frågorna togs fram med hjälp av Booths 

och Ainscows ”Index of Inclusion” (2002).  

Esaiasson (2007) menar att observationer lämpar sig särskilt väl när man vill studera sådant 

som är så självklart för människor att de inte tänker på att berätta om det i en intervju. Att som 

lärare sätta ord på allt som händer i en undervisningssituation är inte helt enkelt. Syftet att 

använda observationer har i detta fall varit att få en ökad förståelse för lärarnas svar på 

forskningsfrågorna. En svaghet med observationer är att det är svårt att hinna med att 

anteckna, det kan hända mycket i ett klassrum samtidigt, därför har observationerna filmats. 

Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar att videoinspelningar endast används i fall där 

samma resultat inte skulle kunna nås med hjälp av andra metoder för att samla in data, 

eftersom de kan inkräkta på individers privatliv och integritet om individerna i inspelningen 

identifieras. I detta fall har valet att filma gjorts eftersom svårigheterna med att hinna 

anteckna anses kunna påverka resultatet. En annan svaghet med observationer är 

validitetsproblemet. Esaiasson (2012) refererar till Kaijser och Öhlander som menar att en 

grundläggande princip vid deltagande observationer är att endast sådant som kan observeras 

och uppfattas på liknande sätt av flera individer kan ses som regelrätt data. Ett sätt att öka 

validiteten kan vara att använda sig av intervjuer för att få en uppfattning om hur den egna 

tolkningen ser ut jämfört med hur andra inblandade personer tolkar situationen. Vissa 
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sekvenser av observationerna har diskuterats med en studiekamrat för att få ytterligare 

tolkningar av situationen.  

Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är enligt Kvale (2009) att få en förståelse ur den 

intervjuades perspektiv. Beskrivningar av specifika situationer och handlingar eftersträvas 

med hjälp av en intervjuguide som koncenterar sig till vissa teman.  De teman som har 

använts i studiens intervjuer är: 1) begreppet inkludering, 2) undervisningsstrategier som 

gynnar inkludering, 3) möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande. För att få en större 

förståelse för lärarnas resonemang intervjuades även skolans rektor om dennes syn på 

inkludering samt om olika bakgrundsfaktorer på organisationsnivå som påverkar lärarnas 

situation i klassrummet. I den intervjun söktes svar på frågor om kommunens organisation av 

skolverksamheten, skolans upptagningsområde och organisation samt uppgifter om det 

aktuella arbetslagets elevunderlag och organisation, detta för att i analysen få en bättre 

förståelse för förutsättningarna att arbeta inkluderande.  

Tillvägagångssätt 

Insamlandet av data pågick under två veckor i mars månad 2014. Det första som skedde var 

att alla elever i arbetslaget fick svara på en enkät (bilaga 1) med frågor vars syfte var att fånga 

elevernas uppfattning av i vilken mån deras skolverksamhet kan sägas vara inkluderande. När 

detta skedde uttryckte flera elever att de tyckte att det var svårt att svara rättvisande på 

enkätfrågorna eftersom kunde bero på vilka lektioner som avsågs. Med detta i åtanke togs 

beslutet att även låta eleverna svara på en enkät efter de lektioner som observerades. Frågorna 

fick då ändras så att de var mer kopplade till den lektion som just ägt rum. Sex 90 minuters 

lektioner observerades. De tre lärarna ledde två av lektionerna var.  Lektionerna hölls i två av 

de tre klasserna. Precis innan observationslektionerna intervjuades lärarna kort om vad 

lektionen var tänkt att innehålla. I slutet av varje observationslektion fick eleverna svara på en 

enkät (bilaga 2) med syfte att fånga in hur de upplevt lektionen de nyss deltagit i. Efter att 

observationerna genomförts lästes observationsanteckningarna, samtliga filmer tittades 

igenom och elevernas enkätsvar sammanställdes i diagramform. Inför de tre lärarintervjuerna 

utformades följdfrågor utifrån observationerna och enkätsvaren inom de tre olika 

temaområdena. Under arbetet med datainsamlingen upplevdes ett behov av en intervju med 

skolans rektor för att få dennes syn på inkludering och för att få information om faktorer på 

organisationsnivå som kan påverka lärarnas situation. Tid för intervju bokades och 

genomfördes i slutet av tvåveckorsperioden.  
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Enkäterna 

Den första enkäten genomfördes efter att eleverna fått en presentation av syftet med studien 

och hur den skulle genomföras. De elever som svarade på enkäten hade gett sitt samtycke till 

att delta i studien genom det missivbrev (bilaga 3) som lärarna delat ut till elever några veckor 

tidigare. Enkätfrågorna lästes upp högt en i taget och eleverna uppmanades att fråga om de 

inte förstod påståendena. Eleverna svarade anonymt på enkäterna. De elever som precis 

kommit till Sverige svarade inte på enkäten på grund av att hemspråksläraren var sjuk då 

datainsamlingen skedde.  

 

Observationerna 

Sex observationer genomfördes. Lektionerna filmades genom att en filmkamera ställdes på ett 

stativ längst bak i klassrummet. Läraren och den vita tavlan var i fokus. Vid provfilmning 

visade det sig att videoupptagning har sina begränsningar när det gäller att fånga allt som 

händer i ett klassrum. Kameravinkeln och kamerans förmåga vad gäller ljudupptagning 

påverkar resultatet. För att fånga in så mycket som möjligt fördes därför även anteckningar 

under observationerna. Anteckningarna hade en låg grad av struktur, vilket enligt Einarsson 

och Hammar Chiriac (2002) är att föredra när man vill inhämta så mycket information som 

möjligt för att få en ökad förståelse för ett visst problemområde. Samtliga i rummet var 

informerade om varför observationerna ägde rum. Jag placerade mig längst bak i klassrummet 

väl synlig för alla. Jag deltog inte i undervisningssituationen.  

Intervjuerna 

De tre intervjuerna genomfördes i ett rum där det fanns bra förutsättningar att inte bli 

avbrutna. Vid intervjuerna fick lärarna ta del av elevernas enkätsvar. Intervjuerna spelades in 

med diktafon och transkriberades sedan ordagrant. För att få en ökad förståelse för de 

intervjuades svar tittades vissa delar av filminspelningarna igenom ännu en gång. Intervjun 

med rektorn genomfördes på dennes arbetsrum. Även denna intervju spelades in med diktafon 

och transkriberades.  

Tillförlitlighet och giltighet 

Den inre validiteten i en studie handlar om i vilken mån resultaten stämmer överens med 

verkligheten, i vilken mån det som undersökts är det som är tänkt att undersökas, att det finns 

en överensstämmelse mellan forskningsfråga, datainsamling och analys (Merriam, 1994). 

Användandet av flera olika datainsamlingsmetoder är ett sätt att stärka validiteten i denna 
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studie. Forskningsfrågorna fokuserar på vilka faktorer i undervisningen som lärare i ett visst 

arbetslag anser vara betydelsefulla för att möjliggöra inkludering och vilka hinder och 

möjligheter lärarna ser med att arbeta med dessa faktorer. Intervjun med rektor, 

observationerna och enkäterna har bidragit till att skapa en bättre förståelse för lärarnas 

intervjusvar och gett möjlighet att kontrollera om informationen från de olika källorna 

överensstämmer med varandra. För att ytterligare stärka validiteten i studien presenterades 

först analysschemat och sedan resultat och analysdelen för de tre lärarna för att se om de 

känner igen sig i det som beskrivs, s.k. respondentvalidering.  

Den externa validiten handlar om i vilken utsträckning resultaten är tillämpliga även i andra 

situationer än den undersökta. Merriam (1994) säger att fallstudier ofta har en hög grad av 

inre validitet i och med att det i metoden ingår att man använder sig av flera olika källor och 

metoder för att samla in data, medan generaliserbarheten kan bli svårare att försvara i och 

med att studierna visar små skärvor av verkligheten. Genom att göra en rikhaltig ”tät” 

beskrivning av fallet, beskriva hur typiskt fallet är och genom att göra korsanalyser inom eller 

mellan flera olika fall, ges läsaren möjlighet att avgöra om resultaten från fallstudien går att 

jämföra med den egna situationen (Merriam, 1994).  

Reliabiliteten i en studie handlar om i vilken utsträckning resultatet av en studie kan upprepas 

(Merriam, 1994). Det som i hög grad påverkar reliabilitet i denna studie är min egen 

bakgrund. Jag har arbetat som lärare i många år och har många egna föreställningar om vad 

som fungerar och inte fungerar i undervisningssammanhang för att skapa inkluderande 

miljöer. Dessutom är jag i avslutningskedet av en utbildning som till stora delar präglats av 

diskussioner kring inkludering. Ytterligare ett faktum som är viktigt att känna till, är att jag 

har en relation till skolan, men inte till det aktuella arbetslaget. Detta gör att jag har en hel del 

kännedom om skolan i stort, vilket påverkar mina tolkningar av resultatet, samtidigt som just 

detta faktum också kan göra att jag får med fler aspekter än vad som varit fallet om den 

studerade miljön varit helt ny för mig. Det är möjligt att en annan person med annan bakgrund 

skulle ställa andra följdfrågor vid intervjuerna, skulle påverka på ett annat sätt i 

observationssituationerna och skulle tolka det insamlade materialet på ett annat sätt. För att 

stärka reliabiliteten i studien utformades strikta analysscheman med utgångspunkt i de 

definitioner som efter forskningsgenomgången valts ut som kriterier för god undervisning och 

inkludering. Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) är ett sätt att förstärka reliabilitetet 

i observationsstudier med låg grad av struktur att kontinuerligt skriva ned vad man gör och 
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vilka metodologiska och analytiska överväganden man använder sig av under studiens gång. 

Under hela processen med denna studie har reflektioner antecknats i en loggbok. För att 

ytterligare stärka reliabiliteten har vissa delar av de data som tagits fram vid observationerna 

visats för en studiekamrat för att testa om denne gör likvärdiga bedömningar. Efter dessa 

diskussioner omvärderades i några fall tidigare bedömningar, men på det stora hela fanns en 

samsyn.  

Etiska överväganden  

Förutom att det i studier behövs tillåtelse av dem som kommer att studeras behöver de också 

få en öppen redovisning av studiens syfte och hur resultatet kommer att användas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Då eleverna i studien inte är myndiga skickades ett missivbrev 

(bilaga 3) hem. Brevet skulle undertecknas av eleven och en vårdnadshavare. Alla elever 

utom en tackade ja till att delta. Den elev som inte ville delta var med i en annan klass under 

observationslektionerna. Även de medverkande lärarna fick information om att de var 

frivilligt att delta i studien och syftet med studien (bilaga 4). Efter observationerna och 

intervjuerna fick lärarna ta del av hur deras intervjusvar och det som tagits fram vid 

observationerna satts in i olika kategorier i ett analysschema och gavs då tillfälle att komma 

med synpunkter. 

I studien förekommer inga namn på personer, platser eller institutioner. Uppgifter som skulle 

kunna röja arbetslagets identitet har inte tagits med. Enskilda elever preciseras inte mer än 

som elever. De uppgifter som samlats in i studien kommer endast att användas i 

forskningssyfte.  

Analys av enkät-, observations- och intervjudata 

Creswell (2012) beskriver hur man vid analysen av de data som samlats in i en fallstudie först 

skapar filer där data organiseras. Analysarbetet började med att elevernas första enkät 

sammanställdes genom att räkna ut hur många procent av eleverna som svarat i de olika 

svarskategorierna. De enkäter som eleverna besvarade efter observationslektionerna 

sammanställdes först varje lektion för sig och användes vid intervjuerna med lärarna. Sedan 

sammanställdes alla dessa enkätsvar (79 stycken) för att användas i den fortsatta analysen.  

Varje lektion analyserades var och en för sig genom att enkät-, observations-, och intervjudata 

sattes in i ett analysschema med olika kategorier som utgår från Göranssons och Nilholms 

(2013) gemenskapsorienterade definition av begreppet inkludering och i ett analysschema 
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med kategorier som utgår från det som i forskningsgenomsikten framkommit som goda 

undervisningsstrategier och inkluderande undervisningsstrategier. En kolumn i schemat 

användes till anteckningar för reflektioner som dök upp under arbetets gång.  Sedan gjordes 

jämförelser mellan de olika datainsamlingsmetoderna inom varje lektionstillfälle; lärarnas 

intervjusvar i förhållande till observationerna och elevernas enkätsvar. Efter det gjordes 

korsanalyser mellan de olika observationstillfällena för att hitta likheter och skillnader. Till 

sist har en analys gjorts av de som framkommit vid de observerade lektionerna och den yttre 

kontexten, det som framkommit vid intervjun med rektor och den statisk som samlats in.  
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Resultat  

Trots att intervjun med skolans rektor var det sista som skedde i datainsamlingsfasen, 

presenteras den först, främst för att det ger en bakgrund och ökad förståelse för övriga resultat 

Sedan presenteras en sammanställning av elevernas uppfattning av arbetet med inkludering 

genom en sammanställning av de enkäter de svarat på. Efter det följer vad som framkom vid 

de observerade lektionerna och då ges först en beskrivning av de sex lektionerna i stort och 

sedan vilka inkluderande undervisningsstrategier som kunde ses. Sist presenteras resultatet av 

intervjuerna genom de teman som användes: 1) begreppet inkludering, 2) 

undervisningsstrategier som gynnar inkludering, 3) möjligheter och hinder med att arbeta 

inkluderande.  

Förutsättningar för arbetslaget att arbeta inkluderande 
Rektor berättar att det i den kommun där den aktuella skolan ligger finns c:a 25 000 invånare. 

De flesta arbetar inom verkstadsindustri eller offentlig sektor. Ett av kommunens mål är att 

höja andelen högskoleutbildade, vilken är förhållandevis låg. I kommunen finns åtta 

grundskolor samt en grundsär- och träningsskola. Elever som kommer nyanlända från andra 

länder har tidigare varit hänvisade till två av skolorna i kommunen som har haft 

förberedelseklasser. Till detta läsår gjordes organisationen om så att ytterligare tre skolor tar 

emot nyanlända, vilket kan innebära att nyanlända inte går på den skola som de har närmast 

till. Under läsåret har kommunen tagit emot 200 nyanlända elever. I kommunen finns inga 

friskolor. Det finns heller inte några skoldaghem eller liknande verksamheter.  

Skolans upptagningsområde består av hyres- och bostadsrätter, villabebyggelse samt 

omkringliggande landsbygd varifrån elever bussas. Skolan är en treparallell F-5 skola. I snitt 

består varje klass av 20 elever. Lärarna är organiserade i arbetslag årskursvis. Under 

innevarande läsår har skolan ökat sitt elevantal från c:a 320 elever till c:a 360. Ökningen 

består främst av elever som precis kommit till Sverige. 

På den aktuella skolan finns en specialpedagog, en speciallärare samt en lärare som på halvtid 

undervisar i svenska som andraspråk. Specialläraren och specialpedagogen arbetar med c:a 20 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska och/eller matematik, för det mesta i 

mindre grupp eller en-till-en. Specialpedagogen arbetar också med att underlätta för elever i 

klassrumssituationen genom att diskutera med arbetslagen och bistå med anpassat 

inlärningsmaterial och hjälpmedel. På skolan finns även nio personer som har 



    

22 
 

elevassistentuppdrag, flera av dem arbetar som fritidspedagoger på eftermiddagarna. 

Elevassistentuppdragen varierar, från att innefatta del av dag, raster, matsal, fritidstid och/eller 

lektioner, till att innebära stöd hela skoldagen. På skolan finns två små undervisningsgrupper, 

en för elever i år 1 och 2 samt en för elever i år 3-5. Varje grupp undervisas av en lärare och 

en elevassistent. Klassläraren har det övergripande ansvaret för elevernas utveckling. 

Eleverna har undervisning i de mindre undervisningsgrupperna delar av skoldagen, resterande 

tid är de med sin klass. Tolv elever på skolan har undervisningstid i de små grupperna. Sju av 

dem har neuropsykiatriska diagnoser. Totalt på skolan har 50 elever identifierats som i behov 

av särskilt stöd för att nå läroplanens kunskapskrav, av dessa är tolv stycken flickor.  

Vid början av läsåret startades på skolan en förberedelseklass för nyanlända elever. Under 

läsårets gång har dessa elever slussats ut i klasser. Nyanlända elever som tillkommit under 

läsåret har från start fått en klasstillhörighet i ”vanlig” klass, samt tid i förberedelseklassen 

efter behov. Detta eftersom lärarna i förberedelseklassen såg en svag utveckling av elevernas 

kunskaper i svenska språket när eleverna bara var i förberedelseklassen och för att flytten från 

förberedelseklass till ”vanlig” klass blev ett stort steg för många som uttryckte att de hellre 

var kvar i förberedelseklassen där de hade fler kamrater.  

Rektor anser att det finns en vilja bland personalen på den aktuella skolan att tillsammans 

hitta lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Skolan har en ledningsgrupp bestående av 

rektor, biträdande rektor och representanter för förskoleklasslärare, lärare och 

fritidspedagoger och ett elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, 

kurator och skolsköterska. Teamet beskrivs som navet i arbetet med inkludering. Beslut kring 

elever i behov av särskilt stöd tas enligt rektor i skolans elevhälsoteam i samråd med det 

aktuella arbetslaget och föräldrar. I vissa beslut behöver skolchefen vara delaktig, särskilt då 

det handlar om ekonomi. 

De tre lärarna i det aktuella arbetslaget har arbetat med yrket i 20, 10 och 2 år. Lärarna 

undervisar de tre klasserna i olika ämnen. Samtliga är utbildade i de ämnen de undervisar i. 

Eleverna är kvar i sina klassrum som lärarna cirkulerar mellan. I slöjd, idrott och musik har 

eleverna andra lärare och är i andra lokaler. Till arbetslaget hör 53 elever, 23 flickor och 30 

pojkar. 13 av eleverna har annat hemspråk varav fyra stycken har undervisning i 

förberedelseklass och tre har undervisning i svenska som andraspråk. Tre elever med 

beteendeproblematik har vissa lektioner undervisning i liten undervisningsgrupp och två av 

dem har även elevassistentstöd. En av dessa elever når inte kunskapskraven i flera ämnen, de 
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två andra gör det. Tre elever som inte når kunskapskraven i svenska och matematik har 

undervisning med speciallärare. En elev pratar inte på lektioner (selektiv mutist). Av de som 

identifieras som elever i behov av särskilt stöd är tre flickor och fem pojkar. Efter 

höstterminen nådde 91 % av eleverna kunskapskraven i svenska och 89 % i matematik.  

På frågan vad rektor anser inkludering innebära, blir svaret: 

”Inkludering, inkludering är när alla barn känner att de tillhör en grupp. Vi ser till att varje elev får den 

stöttning, det stöd, eller den hjälp, den behöver för att kunna utvecklas, helst i gruppen. Men ibland kan det 

behövas annan hjälp, del av dag, i annan grupp. Så kan det vara när man inte kan ta till sig kunskaper i stor 

grupp, trots hjälpmedel och stöd.” 

 

Elevernas upplevelse av arbetet med inkludering 

Först redovisas resultatet av den första enkäten, den som var tänkt att fånga elevernas 

uppfattning om verksamheten på ett mer generellt plan. 49 elever svarade på enkäten, vilket är 

samtliga elever i arbetslaget utom en elev som valt att inte delta i studien samt de nyanlända 

som inte gavs möjlighet att svar eftersom det inte fanns tillgång till modersmålslärare. Efter 

det redovisas elevernas svar på de enkäter som genomfördes i slutet av de observerade 

lektionerna, totalt 79 enkätsvar.  

Första enkäten 

Tabell 1. Social delaktighet 

 

Tabellen visar elevernas uppfattning av sin situation vad gäller den sociala delaktigheten i sin 

klass.  

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag känner mig trygg i skolan.

Jag har kompisar i klassen.

Mina klasskompisar gillar mig  som
jag är. Stämmer inte alls

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer



    

24 
 

Tabell 2. Pedagogisk delaktighet 

 

Tabellen visar elevernas uppfattning av i vilken mån de känner en pedagogisk delaktighet 

med tanke på alla lektioner de har.  

 

Tabell 3. Demokratisk delaktighet 

 
 

Tabellen visar elevernas uppfattning av huruvida de anser sig kunna vara demokratiskt 

delaktiga i den skolverksamhet de möter.  

 

Andra enkäten 

Tabell 4. Social delaktighet kopplat till specifika lektioner  

 

Tabellen visar en sammanfattning av elevernas upplevelse av social delaktighet med kamrater 

under de sex lektioner som observerades.  

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag vet vad jag ska kunna för att nå
målen i de olika ämnena.

Skolarbetet gör mig nyfiken och jag
får lust att lära mig mer.

Lärarna hjälper mig med skolarbetet
när jag behöver det.

Jag lär mig nya saker och utvecklas.

Stämmer inte alls

Stämmer ganska dåligt

Stämmer ganska bra

Stämmer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lärarna lyssnar på mina åsikter.

Jag kan vara med och påverka det
som händer mig i skolan. Stämmer inte alls

Stämmer ganska dåligt
Stämmer ganska bra
Stämmer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag samarbetade med klasskamrater
på lektionen.

stämmer inte alls
stämmer ganska dåligt
stämmer ganska bra
stämmer
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Tabell 5. Pedagogisk delaktighet kopplat till specifika lektioner 

 

Tabellen visar en sammanfattning av elevernas upplevelse av pedagogisk delaktighet under de 

sex lektioner som observerades.  

 

Tabell 6. Demokratisk delaktighet kopplat till specifika lektioner 

 

Tabellen visar en sammanfattning av elevernas upplevelse av demokratisk delaktighet under 

de sex lektioner som observerades.  

 

Tre lärares strategier för inkluderande undervisning - observationer 
Först ges en beskrivning av de sex observerade lektionerna i stort och sedan redovisas vilka 

inkluderande undervisningsstrategier som kunde ses under observationerna. 

 

De tre lärarna ledde två observationslektioner var. Lärare A hade matematik i de två 

klasserna. Lektionerna startade med ett skriftligt multiplikationsförhör. Eleverna hade olika 

testpapper beroende på hur många tabeller de dittills automatiserat. Eleverna fick den tid de 

behövde för att lösa talen.  I klass 1 gick läraren sedan igenom ett prov som eleverna haft. 

Eleverna hade proven framför sig och diskuterade tillsammans med läraren fram de olika 

svaren. Några elever, främst pojkar, var mycket aktiva och räckte ofta upp handen för att få 

berätta hur de löst uppgifterna. Två av eleverna hade inte gjort provet, de fick titta på proven 

tillsammans med en kompis som gjort det. En elev som har tid i liten undervisningsgrupp 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag fick bra information om vad jag
förväntades lära mig eller bli bättre…

Jag fick bra information om vad som
skulle hända på lektionen.

Jag lärde mig något nytt den här
lektionen.

 Jag tränade och blev bättre på något
den här lektionen.

Lektionen var intressant och gjorde
så att jag vill lära mig mer.

Jag fick den hjälp jag behövde på
lektionen.

stämmer inte alls

stämmer ganska dåligt

stämmer ganska bra

stämmer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Jag kunde vara med och påverka vad
som skulle hända på lektionen.

stämmer inte alls
stämmer ganska dåligt
stämmer ganska bra
stämmer
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deltog halva lektionen. En elev som även har tid i förberedelseklassen deltog hela lektionen.  

Lektionen i klass 2 startades också med multiplikationsförhör. Efter det introducerade läraren 

ett nytt arbetsområde i matematikboken genom att skriva uppgifter på tavlan och visa bilder 

på smartboarden. Eleverna skrev uppgifterna i sina räknehäften. Tre av elever hade inte 

samma lärobok som de andra i klassen, eftersom de enligt läraren inte kommit så långt i sin 

matematikutveckling.  En av dessa elever uppmanades att vara med vid genomgången och 

fick låna ett exemplar av den bok som genomgången byggde på. De andra två eleverna skulle 

fortsätta räkna i sina böcker samtidigt som genomgången pågick. En elev, som även har tid i 

liten undervisningsgrupp, var med på lektionen tillsammans med en elevassistent. Eleven 

hade gjort det kapitlet som läraren gick igenom, så den satt mest och ritade under 

genomgången. Sedan skulle eleverna fortsätta räkna på egen hand. Två av eleverna som hade 

andra böcker satte sig i korridoren och arbetade tillsammans. Eleven som gjort kapitlet fick 

göra en diagnos för att visa att han förstod kapitlet.  

Lärare B började sina lektioner med tyst läsning. Eleverna läste i böcker som de själva valt. 

Läraren gick runt bland eleverna och pratade med dem om böckerna och lyssnade på några 

elever som fick läsa högt. I klass 1 var det sedan morgonsamling då en stor del av tiden 

ägnades åt att berätta om ett idrottsevenemang som flera elever i klassen deltagit i. I klass 2 

lästes bokrecensioner upp av elever. Efter det gjordes i båda klasserna en uppgift som 

handlade om olika barnboksförfattare. Sedan startades ett nytt arbetsområde upp som gick ut 

på att eleverna två och två skulle få skriva en presentation om en barnboksförfattare. Läraren 

hade delat in eleverna i par. En iPad per par delades ut och en app där man kan göra 

mindmaps gicks igenom. På lektionen i klass 1 var en elev i liten undervisningsgrupp och två 

elever i förberedelseklassen. På lektionen i klass 2 var en elev i liten undervisningsgrupp.  

Lärare C hade engelskalektioner i de två klasserna. Båda lektionerna startade med tyst läsning 

i c:a 15 minuter. Eleverna läste böcker de själva valt. Efter det var det glosförhör. Sedan gav 

läraren olika instruktioner och svar skulle skrivas på engelska på små whiteboardtavlor och 

hållas upp så att läraren kunde se dem. Efter det visade läraren en powerpointpresentation om 

olika sevärdheter i London och berättade mestadels på engelska till bilderna. Presentationen 

var inledningen på ett större arbete då eleverna skulle göra egna presentationer av sevärdheter. 

De båda lektionerna hade i stort sett samma upplägg. Under lektionen i klass 2 gick fyra 

elever vid olika tidpunkter iväg för att spela instrument. En elev var i lilla 

undervisningsgruppen. På lektionen i klass 1 var en elev i liten undervisningsgrupp. En elev 
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som även har lektioner i förberedelseklassen deltog hela lektionen och mot slutet kom en 

annan elev från förberedelseklassen och var med under powerpointpresentationen.   

Elevernas bänkar var placerade två och två eller tre och tre i de båda klassrummen. Alla 

elever satt vända framåt, mot smartboarden. Arbetsron upplevdes som lugn. De inkluderande 

undervisningsstrategier som observerades flest gånger hamnar i kategorin ”läraren som ledare 

av kommunikativt, stödjande och konstruktivt samspel lärare-elev/elever samt mellan elever”. 

Samtliga lärare upplevdes arbeta aktivt för att fördela ordet så att så många elever som möjligt 

skulle komma till tals. Dels arbetade lärarna förebyggande genom att påminna innan eleverna 

ombads att komma med en åsikt om något, att de skulle tänka på att räcka upp handen och 

vänta på sin tur. När någon tog ordet utan att ha blivit tilldelad det, gick lärarna in och 

stoppade, ibland genom att lägga en hand på eleven som pratade, ibland ge en blick och 

ibland säga till med ord. Lärarna upplevdes också arbeta aktivt för att skapade ett bra 

samtalsklimat lärare-elev/elever, samt mellan elever bland annat genom att de ledde arbetet på 

ett sätt som gjorde att eleverna aldrig behövde tappa ansiktet. Som när en elev frågar: 

-Stavas Petrus med ett två T? 

L -Nej, med ett T, du kanske tänker på Petter, som Petter Lidbeck som vi pratat om nyss? 

 

Ytterligare ett exempel kom fram på lärare C:s engelskalektion med klass 2: 
L -Kommer ni ihåg vad söndagen fått sitt namn ifrån? 

 En elev svarar på varför engelsmännen anser att söndag är veckans första dag.  

L -Ja just det. Det var därför man tycker att söndagen är veckans första dag, men vad kommer namnet ifrån?  

 

Lärarna var bestämda, men samtidigt flexibla: 
L  -Hör det till London? 

E  -Får man säga en sak som hänt här hemma?” 

L  -Nej! 

E  -Men de andra kommer säkert att tycka att det är en cool grej. 

L  -Du kan få säga det när vi ska avsluta dagen 
 

Det förekom också ett konsekvent bemötande från lärarna vid oönskade beteenden: 
En elev kommenterar hur en annan skrivit på sin whiteboardtavla. 

L  -Tänk på hur du skriver, det är inte viktigt hur någon annan skriver.  

En till elev kommenetrar vad en klasskamrat skrivit.  

L  -Vad sa jag nyss om att kommentera andra! 

 

Samtliga lärare började sina lektioner med att återkoppla till tidigare lektioner. Det fanns 

också en tydlig struktur på lektionerna och lärarna var tydliga med vilka mål undervisningen 

syftade till. Vid presentationen av lektionernas innehåll och mål användes vid flera tillfällen 

smartboarden och vid några tillfällen skrev lärarna på whiteboardtavlan.  
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Tre lärares uppfattning om inkluderande undervisning – intervjuer 
De tre lärarnas uppfattning av inkludering och inkluderande undervisning presenteras genom 

de teman som användes i intervjuerna: 1) begreppet inkludering, 2) undervisningsstrategier 

som gynnar inkludering, 3) möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande.  

 

Begreppet inkludering 

De första som togs upp vid intervjuerna var lärarnas uppfattning av begreppet inkludering. 

Lärare A: 

L -Nu vet jag inte riktigt om jag uppfattar hur du menar. Hur jag märker det eller? 

I -Ja precis för att man ska kunna säga det att det här är en bra inkluderande miljö. 

L -Det känns ju som det när man har en bra diskussion och vi kan bolla mellan varandra och diskutera och nu 

är det ju inte så stora klasser heller, så jag tycker att vi oftast kan ha en ganska bra kommunikation med och 

liksom prata och ha en öppenfråga mellan alla i klassen. 

 

Lärare B: 

L -Ja, det är en svår fråga. 

I -Jaa. 

L - Ja medan det är väl det här att alla barn ska ju, att man ska ju försöka att alla barn ska bli sedda.  

I -Mmm 

L -Lyssnade på, liksom få vara med.  

I -Mmm 

L -På nåt sätt, att man får med dem. Men inkludering det är ju på nåt sätt att alla, ja man kan ju inte vara med 

en hel, det kanske är svårt att få alla att känna att de är inkluderade från det att man börjar lektionen till att man 

går därifrån.  

I -Mmm 

L -Det beror ju på vad det är för typ av barn också, vad de har för typ av intressen och hur man kan få med dem 

tänker jag. 

 

 

Lärare C: 

L -Vad betyder inkludering för mig? Jo, men det betyder ju att egentligen att alla ska vara med på tåget, men 

alla behöver egentligen inte förstå allting. Så tycker jag att inkludering är. 

I -Hur menar du då? 

L -Jag menar alltså att alla behöverinte ta åt sig allt det som är på den lektionen, bara de liksom har fått med sig 

någonting ifrån den lektionen. 

 

På frågan om lärarna anser att det finns klart uttryckta önskemål från skolledningen om ett 

inkluderande arbetssätt svarar två av lärarna att det tycker det, främst för att nyanlända elever 

ska ha en klasstillhörighet från det att de kommer till skolan. En av lärarna har inte märkt av 

några sådana intentioner. När det gäller samarbete kring inkludering lyfter lärarna främst 

samarbetet i det egna arbetslaget. De berättar hur de tillsammans diskuterar och försöker hitta 

lösningar på uppkomna problem, som t.ex. när de upplevde att flera elever börjat ta efter den 

elev som inte pratar på lektionerna eller när de märkt att elevernas placering i klassrummen 

inte fungerat. Lärarna nämner också hur de samarbetar med elevassistenter och lärarna i 



    

29 
 

förberedelseklassen. Lärarna anser att det kan vara delaktiga i beslut som tas kring elever, 

men att det ibland tar för lång tid innan beslut realiseras och att det ibland blir lösningar som 

kan vara röriga, på det sättet att många personer blir inblandade. Vid intervjuerna lyfte 

samtliga lärare vikten av att eleverna skulle kunna vara med och påverka vad som ska hända 

på lektionerna. Lärare C: 

”… och sen är det väl just det här med att kunna känna att man kan vara med och påverka, det är väl också ett 

sätt att känna sig inkluderad.” 

Lärare B: 
”Jag försöker tänka mycket så här också, frågan är hur de ska vara delaktiga. Men jag tycka också att nu när 

man jobbar, ja innan vi gjorde det här (temaarbete om författare), då hade jag börjat på och prata lite om det 

här, liksom hört mig lite, förstår du, man kommer in på det här tänket ”Skulle ni vilja? Vad tror ni?” Alltså lite 

så där. Och det är ju också det här att man märker lite så här att ”Nej!” eller ”Ja!”.” 

 

När lärarna talar om eleverna så kommer de ofta tillbaka till att alla elever är olika och att de 

försöker hitta vägar utifrån allas olikheter. Lärare C: 

”Ja, det är ju de där som sticker ut, lite på nåt sätt, alltså, som kanske har nåt speciellt behov eller som har, som 

har sina egna förutsättningar som gör att det kan vara svårt att få med dem. Men så tänker jag också den här 

stora massan, om man säger så, alltså det är ju samma sak där att det är ju inte säkert att, alltså alla barn har ju 

sina behov, jag menar, det är ju, oavsett om du sticket ut eller inte, så, alla barn är ju unika på sitt sätt, så jag 

vet inte…” 

 

Lärare A: 

”Jag kan ju säga som i klass 1, så går det ju, alltså X (elev som också har tid i liten undervisningsgrupp) som 

behöver lite mer uppmärksamhet och lite mer utmaningar. Som idag t ex då fick han skriva talen på tavlan. Jag 

skrev några tal först sen fick han gå igenom det tillsammans med klassen som ledare, och då blev det som att 

han blev stolt över att leda dem istället för att han satt tyst och skrev på whiteboardtavlan, för det hade inte han 

någon lust med. Det var faktiskt han som frågade ”Kan inte jag få lära ut?” ”Jo men visst, kom fram här då, så 

gör du det likadant så kan du tala om”.” 

 

Undervisningsstrategier som gynnar inkludering 

På frågan om vilka undervisningsstrategier som lärarna anser gynnar inkludering svarar lärare 

B och C att de tycker att en varierad undervisning är viktig: 

”Ja, men jag tror ju mycket på det här att försöka ha en varierad, mycket variation, då tror jag att man kan få 

med sig, i och med att alla barn är ju olika, man kan inte köra på ett sätt.” 

 

”Och man kan ju liksom, jag tänker att variation då kan man liksom möta upp dem någon gång under lektionen i 

och med att man varierar sig så att man får med dem så, för att de ska känna att de är med.” 
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”Jag försöker ju att tänka på just det här att man lär sig olika, just att några lär sig genom att läsa, några lär 

sig genom att titta, några lär sig genom att lyssna. Mycket visuellt försöker jag alltid ha med på mina lektioner. 

Att alltid ha en bild till det jag pratar om. Så att de liksom slipper att fantisera ihop en bild själva, utan att de 

alltid har ett visuellt stöd. Det försöker jag alltid tänka på. Och att alltid försöka ha minst två kunskaps, eller vad 

heter det, inlärningsmetoder samtidigt. Antingen om det är läsa och titta på bilder eller om jag berättar och 

tittar på bilder också. ” 

Den tredje läraren anser att gemensamma diskussioner i klassen där eleverna på olika sätt 

deltar, t.ex. genom att de presenterar problem och lösningar för klassen. 

”Ja, delaktighet, alltså att eleverna får delta, att inte jag bara står där och lär ut utan att de får lära varandra, 

som jag gjorde idag att X fick ta över och fråga samma sak. Och sen har jag gjort så ibland att en ställer frågan 

och en annan löser talet och när en annan löst talet får den skriva talet och så löser nästa och den som har löst 

det får skriva ett nytt tal, så att det liksom växlar så att man liksom blir delaktig i klassen, för då lär de varandra 

och då blir det mer utmaning. Då är det inte läraren som ska utmana eleverna för då kan det bli tråkigt, för de 

gör de hela tiden en liten brytning av de där att de gör någonting tillsammans för att då bli det roligt, då blir det 

kul att man liksom är delaktig i det, att också jag lär, lär någon annan, det tycker jag också är en bra sak 

faktiskt. ” 

I de fortsatta intervjuerna, framför allt i samtalen om observationerna, framkom även andra 

undervisningsstrategier som enligt de forskare som presenterades i början av detta arbete kan 

anses som bra ur inkluderingssynpunkt. Bland annat berättade lärare B hur fortsättningen på 

det grupparbete som startades under observationslektionerna planerats och där fanns det en 

tydlig tanke för hur paren satts ihop och hur arbetet skulle genomföras. En av lärarna 

berättade att tanken med hur eleverna var placerade i klassrummet var att det skulle bli bra 

arbetsro och att det skulle finnas bra förutsättningar för samarbete och lärande. 

Möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande 

Lärarna återkommer vid flera tillfällen till att barn är olika och att det är något man måste utgå 

från. Lärare A: 

”Alltså, man får väl utnyttja allas olika olikheter och på det sättet som man kan utnyttjad sig utav det; är man 

liksom att man har behov av att röra på sig och behov av att prata då kanske man kan sätta det i händerna på 

den som behöver det och den som kanske vill vara för sig själv och ifred, får göra det då.” 

Det lärarna återkommer till flest gånger, på frågan om när det blir svårt att undervisa 

inkluderande, handlar om språksvårigheter, och då refereras till de som har annat hemspråk 

och ännu inte behärskar svenska språket och de som av olika anledningar inte pratar, är 

väldigt tystlåtna. Lärare A: 

”Nej där är det svårt, när kommunikationen inte fungerar, då blir det svårt.” 

Vid några tillfällen nämns även elever som har bristande koncentrationsförmåga och att en del 

elever inte visar något intresse för skolarbete, de drömmer sig bort eller tänker på annat 

och/eller har låg uthållighet. Lärarna ger också uttryck för att en annan utmaning med att 
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undervisa på ett sätt som gynnar inkludering är just det faktum att alla är olika och har 

kommit olika långt i sin kunskapsutveckling. Lärare B: 

”Svårt att få alla att vara med hela lektionen, barn har olika intressen, men med varierad undervisning kan man 

fånga upp dem någon gång underlektionen.” 

Lärare C. 

”Att alla är på så olika platser liksom, olika kunskapsnivåer. Det är svårt. Att liksom få alla med på tåget. 

Antingen så tappar man de som inte har kommit fram dit, eller så tappar man dem som är långt i förväg, då 

tycker de att det är tråkigt. Det tycker jag är det svåraste, att få med allihopa.” 

Särskilt problematiskt blir det när olikheterna motsäger varandra. Lärare A berättar att när en 

elev som även har tid i liten undervisningsgrupp är med i klassrummet, så fungerar den elev 

bäst om man har diskussioner i helklass: 

”… men det är då, de här som sitter tyst, då blir inte de delaktiga…” 

Lite längre fram i intervjun berättar lärare A att för flera elever fungerar lektionerna bäst om 

de får arbeta tillsammans, men att då blir det svårt för en av eleverna i klassen: 

”Ja, om det är tyst runtomkring honom då går det ju att fokusera på det han gör. Som när vi läser tyst t ex, då 

sitter ju alla och läser tyst och då funkar det ju jättebra men att räkna och det liksom är rörigt runtom och det 

klarar inte han. De problemen var det med X förra terminen, det var stört omöjligt att ha matte med honom för 

då for han iväg någon annan stans och minsta ljud så var det kört och då kunde inte han läsa vad det stod.” 

Lärare C berättar om en annan elev som också har tid i liten undervisningsgrupp och som har 

lätt att lära sig saker men blir otålig och rastlös när andra behöver få mer tid på sig för att 

förstå.  

”Han kan visa kroppsligen att det här är dötråkigt och så där och har han X (elevassistent) med sig så kan det 

liksom bli att, då säger han bara till honom att ”Jag vill inte vara kvar här” och så går de. Så han är ju med på 

SO:n för det har han inte riktigt samma kunskap i. So och No är han med på, så engelska är han inte med på, på 

grund av att han ligger så långt före de andra i sin kunskap i engelska.” 

Det lärarna anser vara ett hinder för dem att möta allas olikheter är bristen på tid och 

möjligheten att räck till för alla på lektionerna. På frågan om det skulle vara möjligt att 

undervisa alla elever i sina klasser hela tiden svarar lärare A: 

” Inte hel tiden för då måste man ju verkligen planera i detalj allting för att det ska gå att få, få ihop det, men det 

är klart, det beror väl på hur kreativ man är som lärare, Jaa, ingenting är ju omöjligt, det tror jag inte 

egentligen. Det är väl att tiden ska räcka i så fall.”  

Lärare B: 

”Det är en utmaning med alla barn och att man är ju ensam, ofta, med alla dess barn och så ska man liksom 

kunna tillmötesgå alla utifrån hur var och en är. Och jag menar att det är ju omöjligt på ett sätt och jag menar 

hur många barn dom känner att allt är toppen, jag vet inte hur många av den det blir kvar, men man få ju göra 

så gott man kan. Och jag menar, det är ju liksom, jaa, man ska räcka till för många på olika sätt då.”  

Något som lärarna vid flera tillfällen lyfter som något som underlättar inkluderande 

undervisning är iPads, smartboardtavlorna och de whiteboardtavlor som varje elev har.  
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Lärare A: 

” Ja, språket, men som jag ser det, X (elev som precis kommit till Sverige) nu då, som har börjat i klass 1, som i 

princip inte förstår svenska överhuvudtaget, när vi hade whiteboardtavlorna idag och när vi gick igenom 

uppställning subtraktion med att vi lånar då, det hängde ju hon med på då, på grund av att det var liksom ett 

mattetal, oavsett om vi prata svenska så hängde hon med, och hon var ju och vifta med handen direkt. Hon kan 

ju talen vad de heter på svenska och hon visste exakt vad det var, så det deltog hon på fast hon inte kan svenska 

överhuvudtaget, så hon var ju väldigt stolt och liksom visade, så att liksom där, i det fallet så gick det väldigt bra 

måste jag ju säga.” 

Lärare C: 

”Det är ju några till tjejer i den klassen, i klass 1, det är ju två stycken, som också är väldigt tystlåtna, men där 

tycker jag ändå att det liksom mjukar upp sig lite gran med whiteboarden. Där kan de ha chansen att visa 

också.” 
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Analys  

För att bättre förstå lärarnas resonemang om faktorer i undervisningen som gynnar 

inkludering och hinder och möjligheter i inkluderingsarbetet, kommer först en analys av hur 

förutsättningarna ser ut för arbetslaget att arbeta inkluderande. Efter det analyseras lärarnas 

uppfattningar om vilka undervisningsstrategier som gynnar inkludering och vad lärarna anser 

att det finns för hinder och möjligheter med att arbeta inkluderande. Elevernas enkätsvar 

analyseras inte för sig, utan vävs i analysen under övriga rubriker. 

 

Förutsättningar för arbetslaget att arbeta inkluderande 

Analysen utgår från Göranssons och Nilholms (2013) gemenskapsorienterade definition av 

inkludering. Den första aspekten i definitionen handlar om ett system. Att sortera elever efter 

socioekonomisk bakgrund, etnicitet, kön och/eller funktionalitet innebär enligt Göransson och 

Nilholm en lägre grad av inkludering på systemnivå. Den aktuella skolan har ett 

upptagningsområde som möjliggör en mångfald. Det faktum att man i kommunen dessutom 

valt att anvisa nyanlända elever till andra skolor än den som ligger närmast det bostadsområde 

dit många nyanlända blir hänvisade, ökar mångfalden på den aktuella skolan. Det finns inga 

friskolor som gör att resursstarka familjer söker sig från skolan. De elever som sorteras bort är 

de som tillhör särskolan. På den aktuella skolan tillhör alla elever en klass men det finns flera 

speciallösningar i form av mindre grupper, enskild undervisning och förberedelseklass. Detta 

ses av rektor och lärarna som ett sätt att möta elevernas behov.  Under läsårets gång har man 

omvärderat förberedelseklassens arbetsformer och börjat ge nyanlända en klasstillhörighet i 

”vanlig” klass från första start, ett faktum som visar på en vilja att hitta vägar för att underlätta 

inkludering. Något fler pojkar än flickor är identifierade som att det är i behov av särskilt 

stöd, men de aktuella klasserna består också av fler pojkar än flickor. Nästa aspekt av 

inkludering i Göranssons och Nilholms (2013) modell handlar om gemenskap på olika nivåer. 

Lärarna talar om hur de samarbetar inom arbetslaget och med andra pedagoger som möter 

deras elever. De nämner inte något samarbete med skolans elevhälsoteam, något som rektorn 

lyfter som betydelsefullt för arbetet med inkludering. 

Den tredje aspekten talar om en demokratisk gemenskap. I denna begränsade studie är det 

svårt att säga något säkert om de demokratiska processerna, men på det stora hela verkar det 

som att olika röster ges utrymme i olika former bland personalen på skolan. De flesta eleverna 

verkar tycka att de kan vara med och påverka det som händer dem i skolan och att lärarna 
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lyssnar på deras åsikter, men när eleverna svarade på om de kunde vara med och påverka de 

lektioner som observerades upplevde 30 % av att det inte stämde eller stämde ganska dåligt.  

Göranssons och Nilholms (2013) fjärde aspekt handlar om i vilken grad olikheter ses som en 

tillgång. Ett kriterium i denna aspekt är i vilken grad man använder sig av kategoriserande 

värderingar. Lärarna refererade sällan till eleverna i termer av eventuella diagnoser eller andra 

kategoriserande uttryck. De återkom vid flera tillfällen till att eleverna var olika och hade 

olika behov och intressen, men la inte värderingar i det, varken i positiva eller negativa 

ordalag, mer som ett konstaterande av ett faktum som de är tvungna att utgå från. Lärarna och 

rektor ger få uttryck för att de anser att begreppet inkludering skulle innebära en social aspekt. 

De flesta eleverna tycks ändå enligt svaren i den första enkäten känna en social delaktighet, 

47 elever av 49 har svarat det stämmer bra eller ganska bra att de har kompisar i klassen.  

Eftersom enkäterna besvarades anonymt går det inte att dra några slutsatser om de två 

eleverna som angett att det stämmer ganska dåligt att de har kompisar i klassen, tillhör de 

elever som får undervisning utanför klassrummet. Uppläggen de lektioner som observerades 

gav, enligt elevernas enkätsvar, inte utrymme för gemenskap i form av samarbete med 

kamrater. Detta kan bero på att observationerna genomfördes veckorna efter sporlovet och 

nya arbetsområden var på väg att startas upp, vilket innebar mycket lärarledd tid. Flera av de 

arbetsområden som startades skulle så småningom leda till par- och/eller grupparbeten.  

Lärarana hade svårt att definierar inkludering. Av deras svar märks främst uttryck för en 

pedagogisk delaktighet. Även om måluppfyllelsen verkar relativt god, så är det fyra-fem 

elever som inte har godtagbara kunskaper i svenska och/eller matematik. Elevernas enkätsvar 

visar på att det finns en hel del elever som inte tycker att de lärt sig eller tränat och blivit 

bättre på något under lektionerna och en del har inte fått den hjälp de skulle behöva. En brist i 

enkäten är att man inte kan utläsa om anledningen till att man inte lärt sig något beror på att 

man redan kunde det som togs upp eller om man inte förstod och kunde ta till sig 

undervisningen.  

Undervisningsstrategier som gynnar inkludering 

När lärarna först fick frågan om vilka undervisningsstrategier som de anser gynnar 

inkludering svarade två av dem att de tror på att undervisningen är varierad så att eleverna 

åtminstone någon gång under lektionen ska känna att de är delaktiga. Den tredje läraren 

svarade att gemensamma diskussioner i klassen ökar delaktigheten. Av lärarnas sätt att 

resonera framkommer att de främst syftar på en pedagogisk delaktighet. I intervjuerna kom så 
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småningom fler strategier fram, framförallt i samtalen om de lektioner som observerats. 

Lärarna berättade bl.a. att tanken med hur eleverna hade sina platser i klassrummet var att de 

skulle underlätta samarbetet mellan eleverna och en lärare berättade hur hon genom att sätta 

ihop par till ett grupparbete tänkt att det skulle finnas bra förutsättningar för att paren skulle 

kunna samarbeta, men inte med de som eleverna vanligtvis valde att vara tillsammans med på 

raster.  

Vid observationerna framkom även strategier som lärarna aldrig nämnde i intervjuerna, men 

som enligt forskning gynnar inkludering, och då framförallt strategier som även gynnar den 

sociala situationen i en klass. Att lärarna inte lyfte det som inkluderande strategier kan bero på 

att de i första hand definierar inkludering som en pedagogisk delaktighet. Bland det som 

observerades kan främst nämnas hur lärarna skapade kommunikativt, stödjande och 

konstruktivt samspel lärare-elev/elever, samt mellan elever. Lärare A nämner detta som en 

strategi, men främst för att fånga eleverna och få med dem i en lärandegemenskap. Vid 

observationerna sågs även att lärarna ledde arbetet på ett sätt som gjorde att eleverna aldrig 

behövde tappa ansiktet, de var bestämda men samtidigt flexibla. Det förekom också ett 

konsekvent bemötande från lärarna vid oönskade beteenden. De flesta eleverna verkar enligt 

enkätsvaren känna en social delaktighet i klassen. Säkerligen underlättas möjligheterna till 

denna delaktighet genom lärarnas agerande, även om de inte medvetet lyfter det som 

inkluderande strategier.  

Möjligheter och hinder med att arbeta inkluderande 

Lärarna återkommer ofta till att barn är olika, har olika intressen, lär på olika sätt, är unika. De 

lyfter inte detta speciellt som en möjlighet, men de säger att alla är olika och pekar inte 

speciellt ut elever som kan vara i behov av särskilt stöd, utan nämner även de som kommit 

långt i sin kunskapsutveckling, som behöver mer utmaningar. Elevers olikhet är faktum som 

de måste utgå från.  

Enligt lärarna uppstår svårigheter när det blir brister i kommunikationen. Detta kan förstås 

genom den aktuella kontexten. Arbetslaget har under året tagit emot fyra elever som inte kan 

svenska överhuvudtaget. Det fanns sedan tidigare fler elever med annat hemspråk i klasserna. 

I en av klasserna finns en elev som inte pratar på lektionerna och fler elever i den klassen är 

tystlåtna, säger inte gärna saker högt inför andra. Annat som försvårar är att en del elever är 

svårare än andra att motivera och hålla aktiva en hel lektion samt att eleverna har kommit 

olika lång i sin kunskapsutveckling. Detta kan också förstås genom kontexten i den studerade 
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miljön. Några av de elever som kommit till klassen under läsåret har ingen eller mycket liten 

skolgång bakom sig och så finns det elever som kommit lång i vissa ämnen och som har svårt 

att hantera när klasskamrater behöver mer tid på sig för att förstå. Speciellt problematiskt blir 

det när olikheterna ger upphov till behov som motsäger varandra. En av lärarna beskriver hur 

en elev som kan uppvisa ett rastlöst beteende klarar klassrumssituationen bättre om den får ta 

en aktiv del i lektionen och visa de andra eleverna lösningar på olika matematiska problem, 

men i dessa situationer deltar inte de elever som är mer tystlåtna och vid observationerna sågs 

att de som inte kommit lika långt i sin matematikutveckling gjorde andra saker (ritade, 

städade bänken) vid helklassundervisningen.  

Det som lärarna i studien främst lyfter som ett hinder för att kunna undervisa inkluderande är 

bristen på tid för att kunna planera undervisningen så att alla elevers olika behov kan 

tillgodoses samt svårigheter med att räcka till för alla elever på lektionerna.  

Sammanfattning av resultat och analys  

 

Hur ser förutsättningarna ut för arbetslaget att arbeta inkluderande? 

På den aktuella skolan finns på kommunnivå bra förutsättningar att arbeta inkluderande, 

upptagningsområdet är heterogent, den bostadssegregation som finns har man försökt 

motverka genom att hänvisa elever till andra skolor. Den sorterande mekanismen som finns är 

grundsär- och träningsskola. På den aktuella skolan har alla elever en klasstillhörighet, men 

delar av undervisningen kan för vissa elever ske i andra lokaler och med andra pedagoger än 

klasslärarna. Det verkar finnas en gemenskap på flera nivåer och en demokratisk ordning i 

beslutsfattande, det har åtminstone inte framkommit något som motsäger detta.  Lärarna hade 

svårt att definiera begreppet inkludering, vad det står för och vad de anser vara en 

inkluderande miljö. Av deras utsagor märks att de lägger störst vikt vid en pedagogisk 

delaktighet, att alla elever ska utvecklas kunskapsmässigt. Att inkludering även innebär en 

social och demokratisk delaktighet nämns, men inte i samma utsträckning. Även rektor 

refererar mest till en pedagogisk delaktighet.  

Hur upplever eleverna arbetet med inkludering? 

De flesta eleverna ger uttryck för att de upplever en social, pedagogisk och demokratisk 

delaktighet då de får svara på hur de upplever verksamheten i allmänhet, när de svarar på hur 

de upplevt de observerade lektionerna är det en högre procent av svaren som ger uttryck för 

att det inte stämmer. 
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 Vilka faktorer i undervisningen anser lärarna i fallstudien vara betydelsefulla för att 

möjliggöra inkludering?  

Lärarna i studien anser att en undervisning som erbjuder variation vad gäller olika 

arbetsformer och olika sätt att ta in kunskap samt undervisning som bygger på diskussioner 

där hela klassen ges möjlighet att delta är betydelsefulla för att möjliggöra inkludering. De 

lyfter hjälpmedel som iPads, smartboards och att varje elev har en egen whiteboard som 

hjälpmedel för att möjliggöra denna undervisning. Vid observationerna sågs att lärarna även 

använde andra undervisningsstrategier som enligt forskning gynnar inkludering, men som de 

själva inte nämnde i intervjuerna, som att de gav bra förutsättningar för ett kommunikativt, 

stödjande och konstruktivt samspel lärare/elev samt mellan elever och att de ledde arbetet på 

ett sätt som gjorde att eleverna aldrig behövde tappa ansiktet, de var bestämda men samtidigt 

flexibla. Det förekom också ett konsekvent bemötande från lärarna vid oönskade beteenden.   

 

Vilka hinder och möjligheter ser lärarna med att arbeta med dessa faktorer? 

Lärarna återkommer ofta till att alla elever är olika och att man utgår från detta i sin 

undervisning, bäst möts denna olikhet enligt lärarna genom en varierad undervisning och 

gemensamma diskussioner i klassen. Lärarna i studien säger att det uppstår störst svårigheter 

med att undervisa inkluderande när kommunikationen brister och när elevernas 

kunskapsnivåer är olika vilket kan göra att behoven i gruppen motsäger varandra. Bristen på 

tid för att kunna planera undervisningen utefter allas behov samt svårigheter med att räcka till 

för alla elever på lektionerna lyftes som hinder för att kunna skapa inkluderande undervisning.  
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Diskussion 

Syftet med studien har varit att få en fördjupad förståelse för möjligheter och svårigheter med 

att undervisa inkluderande i en vanlig skolklass. Med fallstudie som metod har ett försök 

gjorts att få svar på frågorna: ”Vilka faktorer i undervisningen anser lärarna i studien vara 

betydelsefulla för att möjliggöra inkludering?” och ”Vilka hinder och möjligheter ser lärarna 

med att arbeta med dessa faktorer?” För att sätta in lärarnas uppfattning i en kontext 

användes även forskningsfrågorna: ”Hur ser förutsättningarna ut för arbetslaget att arbeta 

inkluderande?” och ” Hur upplever eleverna arbetet med inkludering?” Resultatet visar att 

lärarna i studien lyfter varierad undervisning och gemensamma diskussioner i klassen som 

betydelsefulla undervisningsstrategier och vid observationerna sågs att lärarna även använde 

andra undervisningsstrategier som enligt forskning gynnar inkludering, men som de själva 

inte nämnde i intervjuerna. Lärarna anser att det blir svårt att undervisa inkluderande när 

kommunikationen brister och när elevernas kunskapsnivåer är olika, vilket kan göra att 

behoven i gruppen motsäger varandra. Hinder för inkluderande undervisning, är enligt lärarna 

i studien, bristen på tid för att kunna planera undervisningen utefter alla elevers behov samt 

svårigheter med att räcka till för alla elever på lektionerna.  

 

Ett arbetslag valdes som studieobjekt därför att det har ett elevunderlag som ligger nära 

rikssnittet vad gäller kön, andelen elever med utländsk bakgrund och andelen elever i behov 

av särskilt stöd. Kerstin Göransson och Claes Nilholm (2009) har i pedagogiska avhandlingar 

sett en tendens till att det inom ramen för en kvalitativ ansats görs generaliseringar som om 

man gjort ett slumpmässigt urval ur en population. Genom att föra resonemang som bygger på 

att urvalet representerar en större grupp än det faktiskt gör, smygs dåligt underbyggda 

generaliseringar in i texterna. I denna studie har ett typfallsurval använts eftersom syftet är att 

få en förståelse för hur det vanligtvis kan se ut. Resultatet kan bara gälla för just de här lärarna 

och deras aktuella situation, men det ger förhoppningsvis en bild av en situation som fler kan 

känna igen. Genom att öppet visa i vilken utsträckning fallet liknar eller kontrasterar mot 

andra fall av samma typ kan man enligt Denscombe (2009) öka trovärdigheten. Merriam 

(1994) förordar att det görs en rikhaltig ”tät” beskrivning av fallet, med beskrivningar om hur 

typiskt fallet är och med korsanalyser inom eller mellan flera olika fall. Även Larsson (2005) 

säger att för att resultatet i en fallstudie ska kunna vara till nytta för någon annan så behövs en 

rik beskrivning av fallet så att den som tar del av studien kan bedöma om den egna situationen 

liknar studiens. Flera olika metoder för att samla in data har här använts för att kunna göra en 
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så rik beskrivning som möjligt av det aktuella fallet och för att skapa en förståelse för 

situationen. Lärarnas åsikter kommer först fram genom intervjuerna, men med hjälp av 

observationerna framträder fler aspekter som inte kommer till utryck i intervjusvaren. Syftet 

med enkäterna var att få med elevernas syn på situationen och intervjun med rektor gjordes 

för att få en insikt i hur förutsättningarna ser ut för arbetslaget att arbeta inkluderande.   

Sammanställningen och delar av analysen av enkätsvaren gör att studien även kan sägas 

innefatta en kvantitativ metod. Bryman (2002) anser att den kritik som oftast förs fram mot att 

kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder är att de bygger på olika kunskapsteoretiska 

teser som skiljer sig åt och att de står för olika paradigm och därför är oförenliga, men enligt 

Bryman kan ingen sådan fast koppling mellan metod och kunskapsteori bevisas, åtminstone 

inte när det gäller samhällsvetenskapliga områden. Bryman räknar upp en rad motiv för att 

kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning, som att en kombination av dessa 

forskningsmetoder kan kompensera brister som finns hos respektive metod och att forskaren 

kan få fram en mer heltäckande bild.  Här gjordes valet att fånga elevernas röst genom 

enkäter, främst för att på kort tid få med så mångas uppfattning som möjligt. När den första 

enkäten genomfördes uttryckte flera elever att de tyckte att det var svårt att svara generellt, 

hur man uppfattar arbetet med inkludering i ”det stora hela”, med tanke på hela 

skolverksamheten. För att få en fördjupad förståelse för elevernas uppfattning genomfördes en 

andra enkät som var direkt kopplad till ett visst undervisningssammanahang. Frågorna fick då 

formuleras om, vilket gör att det finns klara begränsningar för en jämförelse av de båda 

enkäterna.  

Studien har haft ett socialkonstruktivistiskt ramverk vilket betyder att resultatet ska ses som 

något som vuxit fram i ett samspel mellan forskaren och forskningsobjekten och att det 

formas och påverkas av individuella erfarenheter. Lärarna har fått ta del av resultatet för att se 

om de känner igen sig i det som beskrivs, om de upplever det som sin verklighet, och vissa 

delar har värderats om under resans gång. 

Merriam (1994) varnar för att det i fallstudie som metod finns en risk för att forskaren kan 

reducera eller överdriva faktorer i en situation och han säger vidare att validiteten i en studie 

måste bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter. Genom att ge en beskrivning av min 

bakgrund och berätta att jag har en viss relation till den aktuella skolan ges läsaren en 

möjlighet att bedöma validiteten i studien.  
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Fallstudier är begränsade av forskarens sensibilitet och integritet (Merriam, 1994) Att ställa 

sig utanför sina egna uppfattningar och tolka data på ett objektivt sätt har varit en utmaning. 

Genom att föra loggbok under arbetets gång, använda strikta analysscheman och diskutera 

tolkningar av en del av studiens data med en studiekamrat har försök gjorts att stärka 

reliabiliteten.  

Resultatet visar att den aspekt av Göranssons och Nilholms (2013) definition av 

gemenskapsorienterad inkludering som skapar mest diskussion är hur man ska tänka omkring 

huruvida den aktuella skolan uppfyller kriterierna för ett system, åtminstone om man tolkar 

det så att aspekten innefattar att alla elever fysiskt befinner sig på samma plats all 

undervisningstid. Skolan har ett upptagningsområde och ligger i en kommun som ger de yttre 

förutsättningarna att i stort sett arbete med ett system, men skolan har en organisation som 

kan förefalla exkluderande i och med att man har mindre undervisningsgrupper och 

speciallärare/specialpedagog som arbetar med elever utanför klassrummet. Enligt rektor 

använder man dessa lösningar i de fall då eleverna inte kan ta till sig undervisning i 

klassrummet. Särskilt problematiskt blir det när elever skiljs från sin ordinarie grupp på grund 

av beteendeproblematik. Undervisning som organiseras i särskiljande former kan ge 

stigmatiseringseffekter (Skolverket, 2013) men å andra sidan finns det de som anser att 

undervisning i mindre grupp borde vara en rättighet för elever som uppvisar en 

beteendeproblematik i klassrumsmiljön (Kadesjö, 2008). Intressant är att lärarna aldrig 

nämner beteendeproblematik som ett hinder för att undervisa inkluderande. De berättar om 

olika vägar för att möta de här eleverna de lektioner som de är med i klassrummet, t.ex. låta 

dem leda lektionen och att ha mycket gemensamma aktiviteter och diskussioner. Det som det 

ser som problematiskt är att andra elever då kan visa på svårigheter att delta aktivt, främst de 

som är tystlåtna och inte gärna gör sin röst hörd i större sammanhang. Elevernas olika behov 

motsäger varandra.  I studien observerades hur en av lärarna på lektionen förberedde för att en 

elev som den aktuella lektionen var i liten undervisningsgrupp skulle kunna delta i det 

grupparbete som startades under lektionen. I intervjun berättade läraren hur den med hjälp av 

lärarna i den lilla undervisningsgruppen skulle informera eleven om ramarna för grupparbetet. 

Vid ett annat tillfälle observerades hur en annan elev med tid i liten undervisningsgrupp blev 

sittande en hel lektion med att rita (med en hel del insats från en elevassistent) eftersom det 

visade sig att eleven gjort det kapitel i matteboken som gicks igenom. Förmodligen kunde 

eleven som skulle vara med i grupparbetet delta i den lektionen på ett bättre sätt än vad som 

blev fallet för eleven på matematiklektionen. Samarbete mellan olika yrkesgrupper är en 
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nyckelfaktor för att få inkludering att fungera (Abbott, 2007; Florian, 2008) likaså att läraren 

erkänner och tar ansvar för alla elever (Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 2009).  Frågan 

är om det faktum att elever ibland är på olika ställen under lektioner behöver motverka 

inkludering. Det viktiga borde vara på vilka grunder beslut tas om vart undervisningen ska ske 

och vilka som är delaktiga i besluten samt i vilken omfattning undervisningen sker i andra 

lokaler. I det insamlade materialet framkommer inte huruvida elever och föräldrar varit 

delaktiga i dessa frågor, vilket kan anses vara en brist för att få en mer heltäckande bild.  

När rektor och lärarna definierar inkludering refererar de främst till en pedagogisk 

delaktighet, något som kan förstås i ljuset av dagens mediedebatt som främst fokuserar på 

elevers kunskapsresultat. Ainscow, Booth och Dyson (2006) menar att dagens kunskapsfokus 

motverkar strävan mot inkludering, samtidigt som kravet på kunskapsresultat gjort att lärare 

måste förändra i sin undervisning för att fånga de elever som riskerar att inte nå 

kunskapskrav. Just denna strävan att hitta vägar för en ökad pedagogisk delaktighet tycks få 

spridningseffekter till en social delaktighet. Lärarna i studien berättade om olika sätt att möta 

eleverna, t.ex. använder man sig av whiteboardtavlor för att de som inte kommunicerar 

muntligt ändå ska kunna delta i lektionerna. Även om lärarnas syfte främst är att öka den 

pedagogiska delaktigheten så leder det även till en social och demokratisk delaktighet. 

Det som lärarna framhåller som undervisningsstrategier som gynnar inkludering, finns med 

bland de inkluderande strategier som presentaras i början av detta arbete. Humphrey et al. 

(2006), Håkansson och Sundberg (2012), Persson och Persson (2012) och Rix, Hall, Nind, 

Sheehy och Wearmouth, (2009) menar att varierade undervisningsstrategier, olika sätt att 

närma sig olika begrepp, är en betydelsefull faktor för undervisning som gynnar alla elever. 

Att lärare skapar gemensamma diskussioner med kommunikativt, stödjande och konstruktivt 

samspel lärare-elev/elever samt mellan elever lyfts av flera forskare som en framgångsfaktor 

(Humphrey et al., 2006; Håkansson & Sundberg, 2012; Persson & Persson, 2012; Moen, 

2008; Nilholm & Alm, 2010; Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth, 2009). Lärarna gjorde 

även en hel del annat, som enligt forskning anses som god undervisning, men de tog aldrig 

upp det i intervjuerna. Frågan är hur medvetna de är om alla de handlingar som de utför under 

en lektion och vilken betydelse de får. En ökad medvetenhet hos lärarana om vad forskningen 

lyfter som god undervisning skulle kunna utveckla deras verksamhet ännu mer. Spontana 

kommeneterarer från lärarna efter intervjuerna var bland annat att de skulle vilja få fler 

tillfällen att diskutera undervisning. 
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Två av de tre lärarna anser att det finns ett önskemål från skolledningen om ett inkluderande 

arbetssätt, en har inte märkt av det. Cole (2005) menar att utan en skolkultur och skolledning 

som värderar arbetet med inkludering högt blir det närmast ett omöjligt uppdrag att närma sig 

inkludering. På den aktuella skolan verkar det finnas intentioner att arbeta inkluderande men 

frågan är om de är klart uttalade och förankrade hos alla, och då framför allt vad man menar 

med inkludering.  

Det lärarna i studien lyfter som svårigheter med att undervisa inkluderande är när eleverna 

inte kommunicerar eller inte är intresserade. Med utgångspunkten att lärande bygger på ett 

aktivt deltagande och kommunicerande i en gemenskap (Håkansson & Sundberg, 2012) är det 

förståeligt att det blir problematiskt när kommunikationen inte fungerar eller när eleverna inte 

är aktiva. Ett annat hinder som lärarna nämner är när elevernas kunskapsnivåer skiljer sig 

mycket åt. Enligt Vygotskij (1999) är inlärning intimt förknippad med den närmaste 

utvecklingszonen. Utveckling och framsteg kan fördröjas och försvåras om undervisningen är 

för svår, men också om den är för lätt. Sett med Vygotskijs teorier om lärande kan ett hinder 

vid inkluderande undervisning vara att det är stora skillnader mellan elevernas närmaste 

utvecklingszoner. Möjligheterna till imitation reduceras genom att elevernas aktuella 

utvecklingszoner inte befinner sig inom det område som erbjuds under lektionen.  Detta borde 

gälla elever som inte kan språket och som inte tidigare gått i skola jämfört med elever som 

gått flera år i skola, men det gäller också de som nått en utvecklingszon som ligger på en 

högre nivå än de flestas. Några av de elever som har undervisning vissa lektioner i mindre 

grupp verkar inte alltid få de utmaningar de behöver under lektionerna och uppvisar då ett 

rastlöst beteende som blir problembeteenden i klassrummet. Med tanke på elevernas 

enkätsvar kan man tänka sig att det finns fler elever som inte alltid får en undervisning som 

stimulerar dem.  

Avslutande reflektion 
Lärarna i denna studie lyfter varierad undervisning och gemensamma diskussioner i klassen 

som betydelsefulla undervisningsstrategier som möjliggör inkludering. Observationerna 

visade att lärarna även använde andra undervisningsstrategier som enligt forskning gynnar 

inkludering, men som de själva inte nämnde i intervjuerna, som t.ex. att de gav bra 

förutsättningar för ett kommunikativt, stödjande och konstruktivt samspel lärare/elev samt 

mellan elever och att de ledde arbetet på ett sätt som gjorde att eleverna aldrig behövde tappa 

ansiktet. De var också bestämda men samtidigt flexibla och visade ett konsekvent bemötande 
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vid oönskade beteenden. Det som dessa lärare anser är svårast att möta är när 

kommunikationen brister och när elevernas kunskapsnivåer är olika vilket kan göra att 

behoven i gruppen motsäger varandra. Bristen på tid att planera undervisningen utefter allas 

behov samt svårigheter med att räcka till för alla elever på lektionerna är enligt dessa lärare 

det som kan utgöra hinder för inkluderande undervisning. Resultatet av denna studie bekräftas 

av andra liknande studier. De som lärarna lyfter som fungerande undervisningsstrategier och 

det som de anser vara hinder för inkludering kan ses i tidigare forskning. Något som kan anses 

vara intressant är att det finns en hel del som lärarna inte nämner, men som framkommit i 

annan forskning som goda undervisningsstrategier och hinder och möjligheter med 

inkludering. Flera studier visar bland annat att hinder kan vara att samarbetet med föräldrar 

brister (Humphrey et al., 2006) eller att lärare upplever att de behöver fortbildning i att 

undervisa inkluderande (Abbott, 2007; Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Hamaidi, Homidi 

& Reyes, 2012). Det tas inte upp av dessa lärare utan de verkar mer uppleva bristen på tid att 

planera undervisningen och svårigheter med att räcka till för alla elever som hinder. Det här 

visar på vikten av att utgå från den egna kontexten, att göra ordentliga kartläggningar av 

situationen på en skola och tänka igenom hur faktorer på olika nivåer påverkar verksamheten 

samt att ta del av forskning kring god undervisning och att komma fram till en gemensam 

definition begreppet inkludering.  

Förslag på fortsatt forskning 
En fortsatt framtida undersökning skulle kunna bygga på att samma studie görs om i samma 

arbetslag efter att ett utvecklingsarbete omkring inkludering genomförts på den aktuella 

skolan. Ett sådant arbete skulle innebära att man på skolan skapar en samsyn av vad man 

menar med en inkluderande verksamhet och med utgångspunkt ur den egna miljön identifiera 

utvecklingsområden, samt ett medvetandegörande av vad forskning lyfter som goda 

undervisningsstrategier som leder till en inkluderande skolverksamhet. Den tänkta studiens 

syfte skulle då vara att titta på vad en ökad medvetenhet och en bättre samsyn kring begreppet 

inkludering och kring vad som är god undervisning innebär för hur personalen på en skola ser 

på möjligheter och hinder med inkludering.      



    

44 
 

Referenser 

Abbott, L. (2007). Northern Ireland Special Educational Needs Coordinators Creating 

Inclusive Environments: An Epic Struggle. European Journal Of Special Needs Education, 

22(4), 391-407.  

Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). Inclusion and the Standards Agenda: 

Negotiating Policy Pressures in England. International Journal Of Inclusive Education, 10(4-

5), 295-308.  

Asp- Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. 

Göteborg Studies in Educational Sciences, 246. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A Survey into Mainstream Teachers' 

Attitudes towards the Inclusion of Children with Special Educational Needs in the Ordinary 

School in One Local Education Authority. Educational Psychology: An International Journal 

Of Experimental Educational Psychology, 20(2), 191-211.  

Booth, T., & Ainscow, M. (2002) Index for inclusion. Developing Learning and Participation 

in Schools. 

http://www.resource-package-on-disability.org/1-one-inclusive-educ-disability/1.3-operat-

sup-materials/163-csie-index-incl-school.pdf [Hämtat 2014-04-20] 

Bryman, Alan., (2008) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Cole, B. (2005). Mission impossible? Special Educational Needs, Inclusion and the Re-

Conceptualization of The Role of the SENCO in England and Wales. European Journal Of 

Special Needs Education, 20(3), 287-307. 

Creswell, J W. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. London: Sage. 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur. 

Einarsson, C. & Hammar Chiriak, E. (2002). ”Gruppobservationer. Teori och praktik”  

Lund: Studentlitteratur.  

Esaiasson, Peter. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 

Stockholm: Norstedts juridik.  

European agency for Development in Special Needs Education (2003). Inkluderad 

undervisning och goda exempel.  

http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-

practices_iecp-sv.pdf [Hämtat 2014-03-20] 

European agency for Development in Special Needs Education (2005). Inkluderande 

undervisning och goda exempel, del II.  

http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-

practice-in-secondary-education_iecp_secondary_sv.pdf [Hämtat 2014-03-20] 

http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-practices_iecp-sv.pdf
http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-practices_iecp-sv.pdf
http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-practice-in-secondary-education_iecp_secondary_sv.pdf
http://www.european-agency.org/sites/default/files/inclusive-education-and-classroom-practice-in-secondary-education_iecp_secondary_sv.pdf


    

45 
 

Florian, L. (2008). Special or Inclusive Education: Future Trends. British Journal Of Special 

Education, 35(4), 202-208.  

Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. British Educational 

Research Journal, 37(5), 813-828.  

Gal, E., Schreur, N., & Engel-Yeger, B. (2010). Inclusion of Children with Disabilities: 

Teachers' Attitudes and Requirements for Environmental Accommodations. International 

Journal Of Special Education, 25(2), 89-99.  

Göransson, K. & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 

Pedagogisk Forskning i Sverige, 14 (2)  

Göransson, K. & Nilholm, C. (2013). Inkluderande undervisning – vad kan man lära av 

forskningen? Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Göransson, K., Nilholm, C., & Karlsson, K. (2011). Inclusive Education in Sweden? A 

Critical Analysis. International Journal Of Inclusive Education, 15(5), 541-555.  

Hamaidi, D., Homidi, M., & Reyes, L. V. (2012). International Views of Inclusive Education: 

A Comparative Study of Early Childhood Educator's Perceptions in Jordan, United Arab 

Emirates, and the United States of America. International Journal Of Special Education, 

27(2), 94-101.  

Haug, P. (2000). Bryt etablerade föreställningar. I Pedagogiska magasinet, 2, 29-34. 

Hjörne, E., & Säljö, R. (2008). Att platsa i en skola för alla. Elevhälsa och förhandling om 

normalitet i den svenska skolan. Stockholm: Norstedts förlag. 

Humphrey, N., Bartolo, P., Ale, P., Calleja, C., Hofsaess, T., Janikova, V. et al. (2006). 

Understanding and Responding to Diversity in the Primary Classroom: An International 

Study. European Journal Of Teacher Education, 29(3), 305-318. 

Håkansson, J., & Sundberg, D. (2012) Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och 

internationell belysning. Stockholm: Natur och Kultur. 

Kadesjö, B. (2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber AB. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun.  

Lund: Studentlitteratur. 

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik, 25(1) 

Lgr11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.  

Stockholm: Skolverket. 

 

Moen, T. (2008). Inclucive educational practice: Results of an empirical study. 

ScandinavianJournal of Educational Research, 52, 1, 59–7. 



    

46 
 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och 

vad vet vi? Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Forskning i fokus nr. 28. 

Nilholm, C. (2012). Barn och elever I svårigheter – en pedagogisk utmaning.  

Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, C., & Alm, B. (2010). An Inclusive Classroom? A Case Study of Inclusiveness, 

Teacher Strategies, and Children's Experiences. European Journal Of Special Needs 

Education, 25(3), 239-252. 

Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

OECD (2009). Creating effective teaching and learning environments: first results from 

TALIS. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. 
http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf [Hämtat 2014-03-20] 

Persson, B. & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla 

elever. Stockholm: Liber. 

Rix, J., Hall, K., Nind, M., Sheehy, K., & Wearmouth, J. (2009). What Pedagogical 

Approaches Can Effectively Include Children with Special Educational Needs in Mainstream 

Classrooms? A Systematic Literature Review. Support For Learning, 24(2), 86-94. 

Sari, H., Celiköz, N., & Secer, Z. (2009). An analysis of pre-school teachers’ and student 

teachers’ attitudes to inclusion and their self-efficacy. International journal of special 

education, 24 (3), 29-43. 

SFS 2010:800. (2010). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverkets hemsida, statistik om grundskolan  

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola [Hämtat 

2014-04-17] 

Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

praktiken. Skolverket. 

Valeo, A. (2008). Inclusive Education Support Systems: Teacher and Administrator Views. 

International Journal Of Special Education, 23(2), 8-16.  

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2 011.  

Vygotskij, L S. (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

 

 

 

  

http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola


    

47 
 

Bilaga 1, elevenkät 1 

Jag känner mig trygg i skolan. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Jag har kompisar i klassen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Mina klasskompisar gillar mig som jag är. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mig mer. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Lärarna hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Jag lär mig nya saker och utvecklas. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Lärarna lyssnar på mina åsikter och tar hänsyn till dem. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

 

Jag kan vara med och bestämma om det som händer mig i skolan. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 
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Bilaga 2, elevenkät 2 

 

Jag fick bra information om vad jag förväntades lära mig eller bli 

bättre på den här lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Jag fick bra information om vad som skulle hända på lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 
Jag lärde mig något nytt den här lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Jag tränade och blev bättre på något den här lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Lektionen var intressant och gjorde så att jag vill lära mig mer. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Jag fick den hjälp jag behövde på lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Jag samarbetade med klasskamrater på lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 

 

Jag kunde vara med och påverka vad som skulle hända på lektionen. 

□stämmer        □stämmer ganska bra        □stämmer ganska dåligt          □stämmer inte alls 
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Bilaga 3, missivbrev elever 
 

Information om examensarbete i specialpedagogik (missivbrev) 
 
Hej  
Jag heter Anna Holm och studerar till specialpedagog vid Mälardalens Högskola i 
Västerås. Under vårterminen 2014 kommer jag att genomföra mitt avslutande 
examensarbete. Arbetet handlar om lärares möjligheter att undervisa så att alla elever 
når skolans kunskapskrav och känner sig delaktiga i en klass.   
 
Jag kommer under mars månad att vara i ditt barns klass under två lektioner för att 
observera lärarna i deras arbete. Eleverna kommer att vara med i observationerna, men 
fokus kommer att ligga på lärarna och deras agerande. Lektionerna kommer att filmas. 
Efter lektionerna kommer eleverna att få fylla i en enkät om hur de upplevt lektionerna. 
Lärarna kommer även att intervjuas.  
 
Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras i en uppsats som kommer att 
skrivas med fokus på lärarna och deras upplevelse av arbetet med eleverna. Inga namn 
kommer att nämnas på vare sig skolan, orten, lärare eller elever. När uppsatsen är klar 
kommer alla inspelningar att raderas.  
 
Det är frivilligt att var med i studien. Om någon elev eller vårdnadshavare tackar nej, så 
kommer eleven att erbjudas undervisning i en annan klass under tiden som 
observationslektionerna pågår.  
 
För att säkerställa att alla elever och vårdnadshavare har fått denna information ber jag 
er fylla i nedanstående talong och lämna den till klassläraren.  
 
Om ni har frågor så är ni välkomna att kontakta mig på telefonnummer XXX eller min 
handledare Patrik Arvidsson på telefonnummer XXX.  
 
Vänliga hälsningar,  

                   Anna Holm 

……………………………………………. 
 

Tackar ja till att vara med vid observationslektionerna □ 

Tackar nej till att vara med vid observationslektionerna □ 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
vårdnadshavarens underskrift 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
elevens underskrift 
 

Åter till skolan senast XXX. 
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Bilaga 4, missivbrev pedagoger 

 
Information till pedagoger om examensarbete i specialpedagogik 

(missivbrev) 
 
 
Hej  
Jag heter Anna Holm och studerar till specialpedagog vid Mälardalens Högskola i 
Västerås. Under vårterminen 2014 kommer jag att genomföra mitt avslutande 
examensarbete. Arbetet handlar om lärares möjligheter att undervisa så att alla elever 
når skolans kunskapskrav och känner sig delaktiga i en klass. Genom observationer, 
intervjuer och enkäter är tanken att försöka fånga lärares uppfattning i frågan.  
 
Det planerade upplägget ser ut så här: 
v. 8  
Enkäter till eleverna med syfte att ta del av deras uppfattning om i vilken mån de är en 
del i en inkluderad verksamhet. 
 
v. 10-11  
Sex lektioner observeras, varje lärare leder två lektioner, en i varje klass.  
Innan lektionen hålls en kort intervju med läraren då den ombes berätta upplägget av 
lektionen och lektionens syfte och mål. Observationerna filmas. I slutet av lektionen får 
eleverna fylla i en enkät för att fånga hur de upplevt lektionen. Efter de båda lektionerna 
hålls en intervju med läraren. Intervjun spelas in. 
 
Resultatet av examensarbetet kommer att presenteras i en uppsats som kommer att 
skrivas med fokus på lärarna och deras upplevelse av arbetet med eleverna. Inga namn 
kommer att nämnas på vare sig skolan, orten, lärare eller elever. När uppsatsen är klar 
kommer alla inspelningar att raderas.  
 
Det är frivilligt att var med i studien och man har när som helst möjlighet att dra sig ur.    
 
Om ni har frågor så är ni välkomna att kontakta mig på telefonnummer XXX eller min 
handledare Patrik Arvidsson på telefonnummer XXX.  
 
 
 
Vänliga hälsningar,  

                   Anna Holm 
 

 
 
 
 
 


