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Abstract 
The aim of this study is to examine how some teachers in the Swedish Elementary School 

work with language-, reading- and writing to meet the diversity of students within the 

classroom and these teachers’ opinions about inclusion in these contexts. 

 

The method used is qualitative, semi-structured interviews. Theory as a starting point is the 

socio-cultural perspektive on learning. 

 

The results show that teachers work with certain awareness according to several different 

methods and strategies within the context of language-, reading- and writing, where all 

students are included. This study also shows that teachers taken part in further-education has a 

greater knowledge about inclusive reading and writing methods. There is a great interest 

among teachers to cooperate and develope their teaching practices. 

 

The advantages with inclusive teaching practices are that students see and learn to accept each 

others differences and they are one another’s access in different learning situations. At the 

same time it is shown that there are practical difficulties that requires knowledge, support and 

resources.  
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 Sammanfattning 
 

Den här undersökningens syfte är att undersöka hur några lärare inom den svenska 

grundskolan, arbetar med språk-, läs- och skrivundervisning för att möta den mångfald som 

finns i ett klassrum samt deras uppfattning av hur det är att arbeta inkluderande i dessa 

verksamheter. 

 

Som metod har kvalitativa semistrukturerade intervjuer används. Teoretisk utgångspunkt är 

det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Resultaten visar att lärare jobbar med viss medvetenhet enligt olika metoder och strategier 

inom språk-, läs- och skrivundervisning där alla elever är inkludera. Studien visar även att 

kunskaper kring inkluderande metoder för läs- och skrivundervisning är större bland lärare 

som fått fortbildning. Det finns ett stort intresse bland lärare för att utveckla samarbete och 

kollegialt lärande samt sina undervisningspraktiker. 

 

Fördelarna med inkluderande undervisningspraktiker är att elever ser och accepterar 

varandras olikheter och man är en tillgång för varandra i olika lärsituationer. Samtidigt menar 

man att det finns praktiska svårigheter som kräver kunskaper, stöd och resurser.  

 

 

  

       

 

 

 

Nyckelord 
Språk-, läs- och skrivundervisningsmetoder, inkludering, sociokulturellt perspektiv, 

specialpedagogik. 

 

 

 

 
 
 



 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning och syfte ......................................................................................................... 1 

1.1 Inledning och problemformulering ...................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ....................................................................................................................... 3 

2.1 Styrdokument ..................................................................................................................... 3 

2.2 Centrala begrepp ................................................................................................................ 4 
2.2.1 Inkludering ............................................................................................................................................ 4 
2.2.2 Differentiering....................................................................................................................................... 5 
2.2.3 Literacy och litteracitet ......................................................................................................................... 5 

3 Forskningsöversikt ......................................................................................................... 6 

3.1 Inkluderande arbetssätt och metoder .................................................................................. 6 

3.2 Lärares uppfattning kring och erfarenheter av inkludering ................................................... 9 

3.3 Sammantaget resultat i tidigare forskning .......................................................................... 11 

4 Metod .......................................................................................................................... 12 

4.1 Metodval .......................................................................................................................... 12 

4.2 Urval och genomförande ................................................................................................... 12 

4.3 Forskningsetik................................................................................................................... 13 

4.4 Giltighet och tillförlitlighet ................................................................................................ 14 

5 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................................ 15 

5.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande ....................................................................... 15 
5.1.1 Mediering ........................................................................................................................................... 15 
5.1.2 Appropriering ..................................................................................................................................... 16 
5.1.3 Den proximala utvecklingszonen ........................................................................................................ 16 

6 Resultat ....................................................................................................................... 17 

6.1 Metoder och strategier ..................................................................................................... 17 
6.1.1 Relationer och social gemenskap ....................................................................................................... 17 
6.1.2 Pedagogiska arbetsmetoder och strukturer i klassrummet ................................................................ 18 
6.1.3 Pedagogisk differentiering .................................................................................................................. 19 
6.1.4 Resurs och stöd av annan personal .................................................................................................... 20 
6.1.5 Samverkan med elever, föräldrar och kollegor ................................................................................... 20 

6.2 Möjligheter, svårigheter och tolkning av inkluderingsbegreppet ......................................... 21 
6.2.1 Möjligheter ......................................................................................................................................... 21 
6.2.2 Svårigheter .......................................................................................................................................... 21 
6.2.2 Tolkning av inkluderingsbegreppet ..................................................................................................... 22 

7 Teori och analys ........................................................................................................... 24 

7.1 Resultatanalys .................................................................................................................. 24 

8 Diskussion .................................................................................................................... 26 



 

8.1 Resultatdiskussion ............................................................................................................ 26 
8.1.1 Metoder och strategier ....................................................................................................................... 26 

8.1.1.1 Relationer och social gemenskap ................................................................................................ 26 
8.1.1.2 Pedagogiska arbetsmetoder och strukturer i klassrummet ........................................................ 27 
8.1.1.3 Pedagogisk differentiering .......................................................................................................... 27 
8.1.1.4 Resurs och stöd av annan personal ............................................................................................. 28 
8.1.1.5 Samverkan med elever, föräldrar och kollegor ........................................................................... 28 

8.1.2 Möjligheter och svårigheter................................................................................................................ 29 
8.1.2.1 Möjligheter ................................................................................................................................. 29 
8.1.2.2 Svårigheter .................................................................................................................................. 29 

8.2 Slutsats ............................................................................................................................. 30 

8.3 Metoddiskussion .............................................................................................................. 30 

8.4 Vidare forskning ............................................................................................................... 32 

Referenser ...................................................................................................................... 33 

Bilaga 1 ............................................................................................................................ 1 

Bilaga 2 ............................................................................................................................ 2 

Bilaga 3 ............................................................................................................................ 3 

Intervjuguide .................................................................................................................... 3 



 

 1 

 

1 Inledning och syfte 

Mitt forskningsområde handlar om några lärares språk-, läs- och skrivundervisning i mötet 

med den mångfald som finns i ett klassrum. Jag kommer först klargöra varför jag valt att 

studera dessa frågor och vilket syfte jag har med studien.    

 

1.1 Inledning och problemformulering 

 
Något som genomsyrat hela min utbildning till speciallärare inom språk-, läs- och 

skrivområdet har varit det inkluderande undervisningsperspektivet. Inkluderande i 

bemärkelsen att man ser olikheter som en tillgång och låter varje elev utvecklas så långt som 

möjligt utifrån ens egna förutsättningar men där också alla elever är delaktiga i den 

gemensamma sociala- och pedagogiska miljön. I mitt arbete som pedagog, i den senare delen 

av grundskolan, tycker jag mig se en skolpraktik som visar något helt annat. Lärare, föräldrar 

och elever efterfrågar allt oftare stödåtgärder enskilt, undervisning i mindre grupp eller stöd 

av en assistent för att eleven ska nå kunskapskraven. Jag upplever att det finns stora skillnader 

mellan styrdokumentens intentioner och skolvärldens praktiker. 

 

I min kommande yrkesroll som speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling kommer 

jag, enligt examensförordningen för speciallärarexamen (SFS, 2011:186), att utforma och 

genomföra åtgärdsprogram för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt stödja 

barn och elever att utvecklas i verksamhetens lärmiljöer. Mina arbetsuppgifter kommer också 

bestå av rådgivning och stöttning av elever, vårdnadshavare och kolleger i arbetet med att 

upprätta och tillhandahålla en lärmiljö som passar respektive elev. Att jobba enligt ett 

inkluderande perspektiv, ser jag då som en av de grundläggande utgångspunkterna i mitt 

arbete inom läs- och skrivundervisning men också en viktig aspekt för alla lärare inom 

skolans verksamhetsområde. Enligt Persson (2013) så har pedagogisk forskning och 

utvecklingsarbete i väldigt liten utsträckning fokuserat på problemet med att genomföra en 

skola för alla i praktiken. Även Nilholm (2016) säger att det saknas en metodologiskt hållbar 

forskning som kan visa vilka faktorer som bidrar till att skapa gemenskaper där alla elever är 

delaktiga pedagogiskt, socialt och demokratiskt. Därför ser jag att det finns ett stort behov av 

att undersöka hur intentionerna i våra styrdokument realiseras i verkligheten, speciellt när det 

gäller språkundervisningen, för att se hur man arbetar praktiskt och vilka utmaningar detta 

innebär. 

 

Genom denna studie har jag förhoppningar om att ta reda på och bidra med kunskap kring hur 

pedagoger jobbar med språk-, läs- och skrivundervisning i en inkluderande klassrumsmiljö 

samt vilka fördelar och hinder man ser i den inkluderande verksamheten. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare inom grundskolan arbetar med språk-, 

läs- och skrivundervisning för att möta den mångfald som finns i ett klassrum. Syftet är även 

att undersöka vilka erfarenheter lärarna har av att arbeta inkluderande i dessa verksamheter.  

Mina frågeställningar är:  

 

 Vilka olika metoder eller strategier använder sig lärarna av inom språk-, läs- och skriv-

undervisningen i en inkluderande klassrumspraktik? 

 Vilka möjligheter och svårigheter ser lärarna i arbetet med att möta alla elevers behov 

i en klass när det gäller språkundervisning?  
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2 Bakgrund 

2.1 Styrdokument 
 

Skolans styrdokument lyfter fram alla elevers rätt att få utvecklas utifrån sin nivå i en 

gemenskap där olikheter ses som en tillgång. I skollagen (Skollag, 2010:800) kan man läsa att 

alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande för att 

utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

Vidare kan man läsa att i utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

kunskap. Det står även att utbildningen ska utformas enligt demokratiska värderingar och de 

mänskliga rättigheterna. Vidare står det att om eleven inte når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska eleven ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Om man ändå befarar att eleven inte kommer nå kunskapskraven, trots extra 

anpassningar, så ska elevens behov av särskilt stöd utredas. Det särskilda stödet, om det då 

visar sig att en elev är i behov av det, ska i första hand ges i inom den elevgrupp som eleven 

tillhör (Skollagen, 2010:800). 

Språkets betydelse för lärandet i alla ämnen är något som man lyfter fram i den senaste 

läroplanen. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2011 (Skolverket, 

2016) går det att läsa i de övergripande mål och riktlinjerna att språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga. Det står även att skolan ska sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Undervisningen ska dessutom ge 

eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i 

elevgruppen. Alla som arbetar i skolan ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av 

solidaritet mellan människor. Vidare kan man läsa att eleverna ska kunna orientera sig i en 

komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. I 

Läroplanens kursplaner för respektive ämne betonar man i det centrala innehållet vikten av 

språkliga förmågor, så som ord och begrepp, uttrycksformer som behövs för att föra 

ämnesrelaterade diskussioner och resonemang. Detta innebär att man inom alla skolans 

ämnen har ansvar för elevernas språkutveckling, inte bara svenskämnet.  

Salamanca deklarationen (Unesco, 1994) är inget regelmässigt styrdokument utan en 

internationell överenskommelse framtaget av Förenta nationernas organisation för utbildning, 

vetenskap och kultur som Sverige varit med och antagit. Salamanca deklarationen har 

påverkat implementeringen av inkluderande skolsystemen i stora delar av världen. 

Salamancadeklarationen säger att skolan ska ge plats för alla barn utan hänsyn till deras 

fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och språkliga förmågor och endast i undantagsfall 

skiljas från den ordinarie gruppen (Svenska Unescorådet, 2006). Vidare kan man läsa att det 

är skolans uppgift att tillgodose elevernas olika behov och ha utrymme för olika 

inlärningsmetoder och inlärningstempo som ger alla en kvalitativt bra undervisning.  



 

 4 

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Inkludering 
Begreppet inkludering myntades i USA under slutet av 1980-talet och innebär i 

skolsammanhang att alla elever är delaktiga och medverkar i ett socialt och kunskapsmässigt 

lärande i klassrummet (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 2017). Persson (2013) menar 

också att inkludering innebär att man i skolan anpassar verksamheten så att alla elever får 

möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet samt att ingen exkluderas ur 

det gemensamma. Argument för inkluderingens grundprinciper är knutna till en uppfattning 

om social rättvisa där alla, oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, 

deltar i samma samhällsgemenskap (Haug, 1998). Haug menar också att man i inkluderande 

klassrum accepterar att det finns skillnader mellan individerna och att dessa skillnader ska 

vara en del av det dagliga arbetet med alla elever i samma skola och i samma klassrum. Inom 

den ramen ska eleverna få den undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt 

(Haug, 1998).  

Att inkludering i utbildningssammanhang har med målen för samhället i övrigt, politiskt och 

ideologiskt, skriver även Barton (1997). Han menar att inkludering är en del av de mänskliga 

rättigheterna, en vision av hela samhället där skolans roll i arbetet mot denna vision är central. 

Persson och Persson (2012) menar också att inkludering inte enbart handlar om utbildning 

som sådan utan också om hur det framtida samhället ska se ut. 

Vilken betydelse ges begreppet inkludering i skolpraktiken? Trots att själva ordet inkludering 

inte nämns i några av skolans styrdokument, så överensstämmer dess definition med de 

värderingar och värdegrunden som genomsyrar både skollagen och läroplanen. Dessa 

påverkar sedan i sin tur utformningen av den praktiska undervisningen. Det finns en strävan 

att se elevers olikheter som en tillgång i arbetsformer där elever interagerar med varandra men 

det finns också olika uppfattningar om vad inkludering är och det är betydelsefullt att 

tydliggöra vad man som lärare menar när man talar om inkludering och inkluderande skolor 

(Nilholm & Göransson, 2013).  

 

Nilholm och Göransson (2013) menar att det finns tre olika definitioner av begreppet 

inkludering. Den första är den gemenskapsorienterade definitionen som innebär att det finns 

ett skolsystem som är ansvarig för alla elever där olikheter ses som en tillgång och alla elever 

känner sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Den andra definitionen är den individorienterade 

vilken innebär att man fokuserar på hur undervisningssituationen ser ut för enskilda individer. 

Den tredje, placeringsorienterade definitionen där inkludering betyder att elever i svårigheter 

befinner sig fysisk i det vanliga klassrummet.  

 

Fem kriterier måste uppfyllas för att en skola ska kunna räknas som inkluderande enligt 

Nilholm och Göransson (2013); skillnader mellan de dubbla systemen avskaffas eller 

minskas, olikheter ses som berikande, demokratiska processer finns på olika nivåer i skolan 

samt att elever har möjlighet att både vara social delaktighet och delaktighet i själva 

kunskapstillägnandet.  

 

Göransson & Nilholm (2015) beskriver att det dessutom finns fyra olika kategorier att se på 

inkludering inom forskning:  

 placeringsdefinitionen - när man placerar elever i svårigheter i det vanliga 

klassrummet 
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 specificerad individualiserad definition – inkludering innebär att man tillfredsställer 

sociala/kunskapsmässiga behov hos elever i svårigheter 

 generell individualiserad definition – inkludering innebär att man tillfredsställer 

sociala/kunskapsmässiga behov hos alla elever. 

 gemenskapsorienterad definition – inkludering innebär att gemenskaper med specifika 

egenskaper skapas. Alla i klassen har en bra situation och där finns en gemenskap. 

 

 

2.2.2 Differentiering 
Differentiering är processer som eftersträvar att möta elever med olika förutsättningar för 

lärande. Det kan innebära att innehåll och undervisning anpassas i en inkluderande skolmiljö 

men även att elever placeras i olika grupper utifrån hur de tros klara skolans krav (Persson, 

2013). Differentierad undervisning utgår från att möta elevers olika förmågor och anpassa 

undervisning, metoder, arbetssätt och innehåll utifrån dem. Man varierar även arbetsuppgifter 

och ställer olika krav på svårighetsgrad och fördjupning (Boo, Forslund Frykedal & Thorsten, 

2017). Persson och Persson (2012) särskiljer organisatorisk differentiering från pedagogisk 

differentiering. I en organisatorisk differentiering placeras eleverna i mer eller mindre fasta 

grupper utifrån sin förmåga medan man inom pedagogisk differentiering anpassar innehåll, 

arbetsmängd, svårighetsgrad och metoder för enskilda elever inom klassens ram.   

 

2.2.3 Literacy och litteracitet 
Inom engelska språket använder man termen literacy för att tala om användandet av skrift och 

skriftspråkliga uttrycksformer (Liberg & Säljö, 2014). Även i Sverige används oftast 

begreppet litteracitet när man talar om läs- och skrivkunnighet vilket innebär att kunna förstå 

och använda sig av skriftspråket på ett sätt som krävs i dagens samhälle och som är viktigt för 

individen (Skolverket, 2016). Det handlar, förutom läsförståelse och skrivkunnighet, 

dessutom om förmågan att använda tal, bilder och symboler i direkt eller indirekt koppling till 

skrift. I dagens samhälle måste människor kunna förstå och tolka olika sorts information 

genom olika medier men även kunna kritiskt granska olika textformer (Skolverket, 2016). 

Literacypraktiker ser olika ut beroende på vilken social, kulturell eller historisk situation de 

uppkommer och används i menar Liberg och Säljö (2014). De menar också att textbegreppet 

har vidgats och har en bredare tolkning än tidigare. De skriver att idag sker meningsskapande 

inom olika ramar eller medier som samvaro, pappersmediet, film, bild, musik, dans, teater och 

rörelse. Inom dessa olika kategorier använder vi våra sinnen för att uttrycka oss, förstå eller 

tolka vår omvärld. Det är även av betydelse för individen vilket medium eller vilka 

modaliteter som man använder.  

Även Gibbons (2013) menar att litteracitet innefattar mycket mer än läsförståelse och 

avkodning. Hon skriver att forskning visar att skolresultat beror på elevernas bakgrund och 

det beror på att det språk vi använder oss av i skolans verksamheter är på en sådan hög 

kognitiv nivå som skiljer sig till stor del från vardagsspråket. Vilket språkbruk man har med 

sig in i skolan har stor betydelse för hur man tillägnar sig skolspråket och lyckas tillägna sig 

den högre nivå av litteracitet som krävs i vidare studier skriver Gibbons (2013). Det är därför 

viktigt att se att man undervisar och utvecklar elevernas språk i skolans alla ämnen, inte bara 

på språklektionerna, för att på så sätt utveckla alla elevers språk och kunskaper (Gibbons, 

2013).  
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3 Forskningsöversikt 

3.1 Inkluderande arbetssätt och metoder 
 

Det finns några metoder inom språkundervisning som man inom internationell forskning sett 

ger goda resultat för alla elevers språk- och kunskapsutveckling. Almqvist, Malmqvist och 

Nilholm (2015) visar i sin syntes av internationella meta-analyser vilka arbetssätt och 

pedagogiska undervisningsmetoder som främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i 

svårigheter. De utgår från följande fem olika arbetssätt: 

 Kamratlärande  

 Explicit undervisning 

 Träning i metakognitiva strategier 

 Individuellt lärande 

 Samarbetslärande 

Av dessa fem olika arbetssätten, så var det kamratlärande, explicit undervisning och träning i 

metakognitiva strategier som visade bäst effekter medan individuellt lärande gav måttliga 

effekter. När det gäller samarbetslärande kunde man se goda effekter för elever i allmänhet 

men inte tydligt för elever i svårigheter (Almqvist et al., 2015). Jag kommer här kort redovisa 

vad respektive arbetssätt innebär och vilken forskning och litteratur som stödjer dessa 

metoder.   

Kamratlärande 

Det som man i Sverige kallar kamratlärande, engelska peer tutoring, bygger på att elever 

undervisar varandra med hjälp av strukturer och vägledning av lärare. Det kan vara äldre 

elever som undervisar yngre, elever som kommit längre inom ett område som undervisar 

elever som är efter men även att byta roller mellan att vara elev och lärare. Metoden har 

generellt bra stöd i forskning skriver Almqvist et al. (2015) och har visat sig främja elevers 

lärande inom flera olika innehållsområden, både för elever i olika åldrar och för olika grupper 

av elever. Bowman-Perrott (2016) visar i sin meta-studie att just kamratlärande hade stor 

positiv effekt för elever med engelska som andra språk då det gäller studieresultat, socialt och 

språkutvecklingsmässigt. Även Sencibaugh och Sencibaugh (2016) menar att kamratlärande 

har positiva effekter för elevers skolprestationer för elever i behov av stöd. Hattie (2012) tar 

upp kamratlärandet som en framgångsfaktor. Kamratlärande är bra för att få äldre eller mer 

kunniga elever att handleda yngre eller mindre kunniga men dessutom menar Hattie (2012) att 

när elever blir lärare och får lära någon annan så lär sig de lika mycket som dem som de 

undervisar.   

Explicit undervisning 

Inom explicit undervisning ingår sådan undervisning där kunskap är tänkt att överföras direkt 

till eleverna (Almqvist et al., 2015). Eleverna får på ett strukturerat och tydligt målinriktat sätt 

träna olika färdigheter och under tiden utvärdera sitt lärande. Här är genrepedagogiken, som 

utvecklades i Australien på 1980-talet, en typisk strategi där man försöker att synliggöra och 

tydliggöra hur olika texttyper är uppbyggda. Tillsammans försöker man se vilket syfte, 

struktur, språkliga drag i texterna, för att så småningom träna sig i och bli självständiga läsare 

och skrivare (Skolverket, 2016). Ett exempel på detta är cirkelmodellen som Gibbons (2013) 
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beskriver är att man utgår från olika texttyper, genres, och tittar på hur de är uppbyggda samt 

vilka språkliga drag och strukturer som finns. Därefter tränar eleverna sig i att identifiera 

dessa olika texttyper och själva utveckla sitt skrivande utifrån olika modeller med tät 

återkoppling från lärare. Aktiviteter sker i fyra steg: bygga upp kunskaper om ämnet, 

modellera genren, skriva gemensam text och skriva självständigt (Gibbons, 2013). 

Forskningen visar goda effekter inom explicit undervisning när det gäller elever som är 

normalbegåvade men som av olika skäl halkat efter eller har svårigheter i några ämnen men 

den visar även bra stöd i forskning för att främja elever i svårigheter (Almqvist et al., 2015).  

Metakognitiva strategier 

Träning i metakognitiva strategier handlar om att lära sig tänka om det egna tänkandet och 

som elev inse att man själva har en hög grad av kontroll över sitt lärande. (Almqvist et al., 

2015). Kamhi & Catts (2014) menar att ”Individuals who are adept at monitoring their 

comprehension are more proficient processors of spoken and written language.” (s160). Det 

finns flera modeller där man på ett strukturerat sätt tränar läsförståelsestrategier och 

textsamtal genom metakognitiva strategier. Några är ömsesidig undervisning (Reciprocal 

Teaching), transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) och 

ifågasätta författaren (Questioning the Author ). Dessa arbetsmetoder är alla snarlika i sitt sätt 

att bygga upp strategier hos eleven som ska göra denne mer medveten om hur man läser och 

förstår innehållet och det som står mellan raderna. Målet är att eleverna blir självständiga och 

kritiska läsare. Pilten (2016) visade på en ökad förmåga gällande läsförståelse hos en grupp 

elever som under elva veckor använde sig av strategier enligt metoden ömsesidig 

undervisning (Reciprocal Teaching). Dessa elever utvecklades bättre än kontrollgruppen. 

Sencibaugh och Sencibaugh (2015) såg också en förbättrad läsförståelse hos elever som i det 

här fallet lärde sig jobba efter modellen där man ifrågasatt författaren (Questioning the 

Author). Även transaktionell strategiundervisning (Transactional Strategies Instruction) 

visade ge bättre resultat i läs- och skrivförmågan hos elever i en testgrupp jämfört med 

kontrollgruppen (Wichadee, 2014). Forskning visar sammantaget på goda resultat, då det 

gäller läsförståelse, när de använt sig av någon av dessa metoder. 

Individuellt lärande 

Individuellt lärande eller individuell undervisning är när lärare, utifrån elevers olikheter och 

deras olika behov, individualiserar och lägger upp en individuell plan för varje elev. Detta gör 

det möjligt att anpassa arbetssätt utifrån elevens motivation och förmåga (Almqvist et al., 

2015). Individuell undervisning sker oftast i särskilda undervisningsgrupper men kan även 

förekomma i vanliga klasser men oftast riktat mot elever i svårigheter. I jämförelser med 

andra typer av stödinsatser visar individuell undervisning generellt lägre effekter (Almqvist et 

al., 2015). 

Samarbetslärande 

Samarbetslärande innebär att eleverna arbetar tillsammans i små grupper och hjälper varandra 

att utföra grupparbeten och individuella uppgifter (Mitchell, 2015). Almqvist et al. (2015) och 

Mitchell (2015) menar att de som förespråkar denna strategi betonar några viktiga faktorer: 

gruppen har ett gemensamt mål, alla bidrar med sin förmåga samt att varje individ ta sitt 

ansvar både för sig själv och gruppen. Gruppen diskuterar och löser uppgifter ihop och 

utvärderar sitt arbete gemensamt. Vidare ser Almqvist et al. (2015) att forskning ger relativt 

gott stöd till samarbetslärande som metod för att uppnå olika kunskapskrav i skolan men att 

det behövs mer forskning för att en tillförlitlig bedömning ska kunna göras för elevers 

skolprestationer generellt och i synnerhet för elever i svårigheter när det gäller läsning.    
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Framgångsfaktorer i inkluderande undervisning 

Annan forskning kring framgångsfaktorer i inkluderande skolmiljöer är Perssons (2013) 

studie som analyserade och identifierade faktorer som ökade alla elevers måluppfyllelse 

genom inkludering på Essunga skola i Sverige. Här var gemensamma strukturer och arbetssätt 

viktiga för att inkludera alla elever men även att ha höga förväntningarna på eleverna att de 

skulle lyckas i sin kunskapsutveckling. Skolan gjorde en medveten förändring där lärare och 

personal tillsammans jobbade fram arbetssätt där inkludering var principen för 

undervisningen och inlärningen. Personalen var tvungen att tänka på hur man jobbade i 

klassrummet så alla elever hade möjlighet och kände att de kunde utvecklas. Smågrupper 

försvann och istället var det ofta två lärare på varje lektion. I det praktiska dagliga 

klassrumsarbetet så handlade det även om att vara tydlig och ha gemensamma strukturer som 

till exempel att lärarna skrev på tavlan vad man skulle göra under lektionen, någon 

startaktivitet när eleverna kom in i klassrummet, många olika undervisningsmetoder i 

helklass, grupp, individuellt eller par och alla elever visste vad som förväntades av dem och 

vad som de skulle göra. Man anordnade lovskola och läxhjälp och tron på eleven att den 

skulle lyckas var viktig. Elevens delaktighet i hur undervisningen skulle läggas upp för att 

passa enskilda individer var betydelsefull. De pedagogiska diskussionerna i personalgruppen 

och det forskningsbaserade förhållningssättet var en viktig grund för att lärarna skulle bli 

stärkta och stolta i sin profession. Resultatet som lärarna såg var att man lyckades involvera 

alla elever i klassrummet samt att det inkluderande arbetssättet fungerade (Persson, 2013). 

En amerikansk fallstudie (Jacobs & Fu, 2014) visade hur två elever i årskurs fyra med 

inlärningssvårigheter jobbade med skrivutveckling i en inkluderande undervisningspraktik. 

Studien pekade på att dessa elever gynnades och nådde sin fulla potential i sin 

kunskapsutveckling av att vara en del av den vanliga klassen tillsammans med sina 

klasskamrater. Forskarna menade att genom att jobba med olika textgenrer som modell för sitt 

skrivande så utvecklades alla elever i den inkluderande klassrumsmiljön. Dessutom använde 

man sig av digitalt skrivande där eleverna kunde använda sig av sin personliga tekniska 

kompetens som gav dem självförtroende och överbyggde deras privata litteracitet med skolans 

aktiviteter.  

Att använda sig av dagens digitala teknik i samband med läs- och skrivaktiviteter, det som 

Pride-Dennis, Holmes och Smith (2015) benämner 21st century literacies, menar de är en 

framgångsfaktor i inkluderande undervisning. Genom att utnyttja dagens digitala verktyg och 

låta eleverna, utifrån ämnen som berör och angår dem, jobba med läs-, skriv- och språkträning 

så utvecklar de olika sätt att kommunicera. Att vara en del av gruppen, lära sig tillsammans 

med sina klasskamrater istället för att plockas ut för att träna på saker man inte är bra på, var 

något som de menar stärkte språkutvecklingen där allas tankar och åsikter blev hörda, 

värderade och respekterade. 

Mitchell (2015) beskriver i sin bok olika undervisningsstrategier som fungerar i en 

inkluderande skolpraktik. Han har sammanställt skilda strategier inom undervisningen, utifrån 

forskning, som har visat sig framgångsrik för alla elever men i synnerhet för elever i 

skolsvårigheter. Här redogör han för sammanlagt tjugosju olika undervisningsstrategier som 

är tänkta att kombineras och användas praktiskt av lärare i skolans undervisning. Några av 

strategier är: samarbetsinriktad gruppundervisning, kamrathandledning, metakognitiva 

undervisningsstrategier och formativ bedömning och återkoppling. Ytterligare en strategi är 

klassrumsklimatet där Mitchell menar att det finns tydliga bevis på att klassrumsklimatets 

kvalitet är en viktig faktor för elevernas prestation. Han skriver att de lär sig bättre i en 

emotionellt trygg och förutsägbar miljö som är motiverande och gynnar positiva 
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målformuleringar och nämner tre huvudfaktorer som är viktiga vid skapandet av en psykisk 

god miljö för lärande. Den första huvudfaktorn är relationer där det är viktigt att skapa en 

känslomässigt trygg miljö som eleverna kan lita på. Den andra viktiga faktorn är personlig 

utveckling vilket innebär att hjälpa eleverna att formulera mål så att de utvecklas och relatera 

ofta till målen. Den tredje och sista huvudfaktorn är skapa stöd i systemet vilket bland annat 

innebär att tro på att alla elever kan lära, formulera höga men realistiska mål och visa eleverna 

att de själva bär ansvaret för sina framgångar (Mitchell, 2015). 

Även Hattie (2012) har forskat kring framgångsrika undervisningsstrategier. Att synliggöra 

lärandet för eleverna är något som Hattie menar är en framgångsfaktor för alla elever. I sin 

bok, som grundar sig på hans meta-analys av tidigare forskning, skriver han bland annat om 

vikten av att lärare känner till likheter mellan elever och tar hänsyn till olikheter. 

Differentiering enligt Hattie (2012) är menat för att strukturera lektioner så att alla elever 

jobbar på en lagom utmanande nivå. Läraren måste erbjuda olika elever varierande sätt att 

visa vad de kan och genom snabb återkoppling få elever att utvecklas utifrån sin inlärningsfas. 

Just återkoppling och feedback är viktigt för kunskapsutvecklingen. Att gruppera elever som 

befinner sig både i och ett steg ovanför inlärningsfasen är positivt där kamrathandledning kan 

bidra till och hjälpa eleverna att utvecklas genom att diskutera, arbeta tillsammans och se 

världen genom andras ögon (Hattie, 2012). Vidare noterade Hattie klassrumsklimatets 

betydelse som en av de viktigaste faktorerna för att främja inlärning. För att nå ett positivt 

klassrumsklimat måste relationen mellan lärare och elever innefattas av omsorg, förtroende 

och samarbete där det är välkommet att misslyckas (Hattie, 2012).    

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) visar på faktorer som leder till framgångsrik läs- och 

skrivundervisning i inkluderande klassrum. I studien var det lärare som varierade sina 

metoder och strategier för att möta elevers olikheter men som även reflekterade över sin 

undervisning och var beredda på att förändra den beroende på vad som passade eleverna bäst. 

En kombination av teori och praktik ledde till erfarenhetsbaserad kunskap. Lärarna utmanade 

varje elev utifrån sin förmåga och visade att de trodde på elevernas möjlighet att lyckas. 

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) menar att mentorskap, kooperativt lärande mellan 

kollegor och pedagogiska diskussioner, här ledda av en forskare, ökade lärarnas reflekterande 

förmåga som i sin tur gav en inkluderande skolkultur där alla elever kände sig kompetenta och 

värdesatta.     

 

3.2 Lärares uppfattning kring och erfarenheter av 
inkludering 

 

Lärares uppfattning kring inkludering och de eventuella resultat man ser i undervisningen av 

lärares inställning kring inkludering, finns det ganska många studier kring. Trots det kan det 

vara svårt att jämföra med svenska förhållanden då inkluderingsbegreppet har varierande 

tolkningar och betyder olika saker för lärare eller forskare i skilda länders skolpraktiker. 

Följande studier har ändå ett gemensamt intresse av att undersöka undervisningen och lärares 

attityder och erfarenheter ur någon form av inkluderingsperspektiv i sina respektive länder.  

En studie gjord i södra England (Monsen, Ewing & Kwoka, 2013) utforskade sambandet mel-

lan lärares attityder och deras framgång i inkluderande klassrumsmiljöer. Lärare som var mer 

positiva till inkludering visade sig, enligt eleverna, ha en klassrumsmiljö där fler elever var 
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nöjda samt upplevde mindre med konflikter och konkurrens men högre grad av sammanhåll-

ning. Monsen et al. (ibid) visade hur stöd i form av resurser och specialutbildad personal men 

även utbildning och stress, påverkade viljan att inkludera elever med speciella svårigheter. De 

flesta tillfrågade lärarna var över lag mindre villiga att inkludera utåtagerande elever jämfört 

med särbegåvade eller elever med fysiska funktionsnedsättningar.  

         

Schwab, Holzinger, Krammer, Gebhardt och Hessel (2015) undersökte lärares uppfattningar 

om inkludering och hur man jobbade inom skolans verksamheter. Man tittade på samarbetet 

mellan speciallärare och vanliga lärare, undervisningsmetoder som användes, faktorer som 

påverkade inkludering positivt och behovet av utbildning. Forskarna kom fram till att 

speciallärare använder sig oftare av nya utforskande metoder i sin undervisning jämfört med 

vanliga lärare samt att lärarna ansåg att det var viktigt med ett positivt och respektfullt 

skolklimat och att samarbete mellan lärarna fungerade. Slutsatsen i studien var att för att nå 

framgångsrika inkluderande skolpraktiker så krävs en lämplig skolpolicy, ny läroplan och 

adekvat lärarutbildning. Dessa förändringar var nödvändiga för att kunna nå en förändring i 

lärares tro, attityd och beteende. 

Att det är viktigt med kunskap och utbildning visar även Amr, Al-Natour och Al-Abdallat 

(2016) i sin forskning från Jordanien. Studien undersökte lärares kunskaper och attityder kring 

elever i behov av stöd inkluderade i vanliga skolor. Man såg också på vilka hinder som lärare 

ansåg att det fanns för att lyckas med inkludering. Resultaten visar att lärare anser sig inte ha 

tillräcklig kunskap om hur man kan jobba inkluderande på grund av brister i den 

grundläggande lärarutbildningen. Lärarna hade även en negativ inställning till inkludering på 

grund av vissa hinder som man såg. Dessa hinder var att skolmiljön ej var anpassad, olämplig 

läroplan, andra elevers negativa attityd till elever i behov av stöd, ej anpassade kunskapskrav 

och brister i stöd från familjer och samhället. Man såg det som orealistiskt att jobba 

inkluderande om man inte gör förändringar i utbildningssystemet. Det framgick också att här 

är klasserna stora med uppemot 50 elever. 

En finsk studie (Paju, Räty, Pirttimaa & Kontu, 2016) har undersökt skolpersonalens 

uppfattning om deras egen förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd. Resultaten visar 

att lärares kompetens påverkar förmågan att undervisa elever i behov av särskilt stöd. 

Pedagogisk och praktisk kunskap samt samarbete med dessa elever blir fokus för 

specialpedagogisk personal. Lärare har ett stort behov av vidareutbildning och kunskap från 

specialpedagog för att få till sig den kunskap som finns kring att jobba med elever i behov av 

särskilt stöd. Speciallärares eller specialpedagogers uppfattning skiljer sig här signifikant från 

lärarnas då de med sin kunskap får ett större självförtroende och entusiasm vilket man måste 

ha för att möta dessa elever enligt forskarna. Paju et. al. (2016) menar att man under 

utbildningstiden och vidare i praktiken bör få möjlighet att lära av varandra för att få 

självförtroendet för att kunna undervisa alla elever i en inkluderande praktik. 

Lärares attityder till inkludering varierar beror på olika faktorer visar Boyle, Topping och 

Jindal-Snape (2013). Lärare var över lag positivt inställda till inkludering om man fick 

lämpligt stöd och resurser. Lärare med viss specialpedagogisk utbildning var i högre grad 

positivt inställda till inkluderande undervisning. Forskarna menar att det är viktigt att beakta 

lärares åsikter för att inkluderande undervisning ska fungera effektivt. Lärares utbildning 

påverkar hur institutioner prioriterar inkluderande undervisning.  

Chiner och Cardona (2013) har undersökt vanliga lärares uppfattning kring inkludering i 

grund- och gymnasieskolan i Spanien och hur det skiljer sig beroende på 

undervisningserfarenhet, kompetens samt tillgången till resurser och stöd. Resultaten visar att 
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lärare som undervisar i yngre åldrar är mer positiv till inkludering än de som undervisar i 

senare delen av skolsystemet. Lärare som hade mer lärarresurser samt materiella resurser var 

också mer positivt inställda till inkludering. 

 

3.3 Sammantaget resultat i tidigare forskning 
 

Det framkommer att det finns vissa metoder och strategier i inkluderande undervisning som 

forskning sett varit framgångsrika och vilka med fördel används för att jobba med 

språkutveckling. Kamratlärande, explicit undervisning och träning i metakognitiva strategier 

var de metoder som visade bäst effekter (Almqvist et al., 2015; Pilten, 2016; Sencibaugh et 

al., 2015, 2016; Bowman-Perrott et al., 2016; Wichadee, 2014; Hattie, 2012) medan 

individuellt lärande gav måttliga effekter. Samarbetslärande kunde även ge goda effekter för 

elever i allmänhet (Mitchell, 2015; Almqvist et al., 2015) 

Att vara en del av den vanliga klassen och lära sig tillsammans med sina klasskamrater är 

något som gynnar alla elevers språkutveckling men speciellt elever i svårigheter (Jacobs et al., 

2014; Pride-Dennis et al., 2015; Persson, 2013). Forskning visar även att användning av 

digital teknik i läs- och skrivundervisning är en framgångsfaktor i en inkluderande 

klassrumsmiljö (Jacobs et al., 2014; Pride-Dennis et al., 2015).  

Klassrumsklimatet har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att främja inlärning 

enligt forskning (Hattie, 2012; Mitchell, 2015). En miljö där eleverna känner sig trygga och 

eleverna känner att de kan utvecklas gynnar kunskapsutvecklingen för alla elever. 

Att ha en samsyn på skolan, med gemensamma mål och strategier, gav goda resultat för 

elevernas måluppfyllelse i Essunga kommun (Persson, 2013). Här såg man att strukturer och 

tydlighet under lektionstid var något som gynnade alla elever men specifikt elever i 

svårigheter. Lärarna var också tydlig i vad som förväntades av eleverna, med höga 

förväntningar ökade prestationerna vilket även Mitchell (2015) menar är en framgångs 

strategi.  

Attityden till inkludering från lärarnas sida ledde till framgång i klassrummet visade Monsen 

et al. (2013). Flera forskare (Monsen et al., 2013; Schwab et al., 2015; Chiner et al., 2013) 

kunde visa att det finns behov av utbildning och kunskapsutbyte, samarbete mellan lärare och 

anpassad skolmiljö för att förändra attityder till inkluderande skolpraktiker hos lärare. 

Speciellt utbildning och kunskap i olika former, var något som lärare kände att de saknade för 

att kunna undervisa alla elever i en inkluderande praktik enligt flera forskare (Schwab et al., 

2015; Amr et al., 2016; Paju et al., 2016).  Stöd och resurser var något som lärare efterfrågade 

enligt Boyle et al. (2013) och Chiner et al. (2013). De menar att just kunskap, tid, stöd och 

resurser är avgörande för lärares positiva attityd till inkludering.    
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4 Metod 

I denna del finns förklaring till valet av metod och hur urvalet av deltagare och 

tillvägagångssättet genomförts. Jag kommer även ta upp de etiska principer jag följt samt en 

redovisning av studiens giltighet och tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 
 

För att få svar på mina frågeställningar och syftet med studien har jag använt mig av 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod kännetecknas av att man inte 

använder sig av siffror och tal utan det är verbala formuleringar som inbegrips av det skrivna 

eller talade ordet som är instrumentet (Backman, 2008). Kvalitativa intervjuer är, enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015), en effektiv och smidig metod för att få kunskap om 

samhället och om intervjuerna är rätt gjorda kan de även ge viktiga insikter. Då syftet med 

studien efterfrågar hur lärare arbetar med läs- och skrivundervisning så var det lämpligt att 

använda intervjuer som metod för att samla in data. Kvale och Brinkman (2014) menar att när 

forskningsfrågan kan formuleras med hjälp av ordet hur så är det relevant att göra kvalitativa 

intervjuer.  

Intervjuerna var av en semistrukturerande karaktär där jag under samtalen utgick ifrån en 

intervjuguide (bilaga 3) som respondenterna fått skickat till sig innan intervjutillfället. Jag 

hade möjlighet att ställa följdfrågor under samtalen och också utveckla nya frågeställningar 

som uppkom. Begreppet semistrukturerad betyder att intervjun tar utgångspunkt i ett antal 

öppna frågeställningar i en intervjuguide. Skillnaden från ett vardagligt samtal är att en 

semistrukturerad intervju har ett syfte och följer en viss struktur (Kvale & Brinkman, 2014). 

När man gör kvalitativa intervjuer kan man variera hur många fasta frågeställningar man vill 

ha med vid intervjun och i vilken utsträckning man vill komplettera med öppna frågor enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) som också anser att en fördel med kvalitativa 

intervjuer är att man kan utifrån situationen anpassa frågorna och den ordning man ställer 

dem.       

4.2 Urval och genomförande 
 

Genom ett mejl (bilaga 1) till sammanlagt sex olika rektorer i min hemkommun och på två 

skolor i angränsande kommuner, frågade jag om möjligheten att få intervjua några lärare som 

jobbade med språk-, läs och skrivundervisning på deras skola/skolor. Jag fick svar från fyra av 

rektorerna som gav mig namn och mejladresser till åtta möjliga lärare. Dessa lärare fick en 

förfrågan via mail (bilaga 2) om de ville delta i min studie, där jag även beskrev syfte och vad 

det skulle innebära att medverka. Alla de tillfrågade lärarna var positiva till att delta i min 

studie men en av deltagarna föll sedan ifrån på grund av tidsbrist. Informanterna var från fyra 

olika skolor och var verksamma på låg-, mellan- och högstadiet. Innan intervjutillfället fick de 

deltagande lärarna en intervjuguide (bilaga 3) där ett antal frågeställningar fanns presenterade 

och där de också skrev under och gav sitt medgivande att de deltog i studien. De fick också 
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uppge ålder, utbildning, antal år som man undervisat och vilken åldersgrupp man undervisade 

i. Detta redovisas i tabellen nedan. Namnen är fingerade. 

 

Namn Ålder Utbildning  År i yrket Undervisar nu i årskurs 

Iris 69 Adjunkt, eng/franska 40 7-9 

Ella 46 Ämneslärare eng/sv 11 7-10, specialskola  

Anna 52 Lågstadiet sv/eng/ma 1 2-3 

Ulla 37 Grundskola 1-7 sv/so 13 2 

Helene 44 Grundskola 1-7 20 4-6 

Catrine 28 Grundskola   3,5 6 

Therese 60 Specialpedagog 15 1-6 

  

 

Tre av intervjuerna genomfördes i konferensrummet på min egen arbetsplats och de fyra 

andra på respektive lärares skola i ett arbetsrum. Platsen bestämdes gemensamt utifrån vad 

som passade deltagarna bäst. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter. Alla intervjuerna var 

individuella och spelades in för att sedan transkriberas. Transkriberingen skedde i nära 

anslutning till själva intervjun och texten blev mer lik skriftspråket än talspråket. Detta, för att 

som Ahrne & Svensson (2015) menar öka läsbarheten och för att undvika att den som 

intervjuas framstår som ”dum”. Jag mailade det transkriberade samtalet, inom två dagar efter 

intervjun, till respektive deltagare för att hon skulle få möjlighet att läsa igenom och 

kommentera om jag uppfattat något fel.   

  

4.3 Forskningsetik 
 

Inom all forskning finns det forskningsetiska regler att följa och jag har därför tagit hänsyn till 

de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) beskriver. De fyra principerna som 

jag har använt mig av i min studie är det som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet och samtyckeskravet, betyder enligt Svensson och Ahrne (2015), att de 

personer som studeras ska bli informerade om vad studien innebär och att de utifrån denna 

information har rätt att själv bestämma om de vill medverka i studien eller ej. I denna studien 

så blev deltagarna informerade om syftet med studien och vad det innebar att delta i det första 

mailet (bilaga 2) som jag skickade ut som förfrågan i inledningsskedet. Utifrån informationen 

fick de själva besluta om de ville delta eller ej. De fick också upplysning vid samma tillfälle 

om möjligheten att avbryta sitt deltagande när som helst. Efter intervjuerna fick deltagarna ta 

del av sina respektive transkriptioner och komma med eventuella synpunkter kring riktighet.    

Konfidentialitetskravet syftar på vilken data som ska vara tillgänglig för vem (Kvale & 

Brinkman, 2014). I det här fallet kommer alla uppgifter som samlats in bevaras och redovisas 
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på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras. Alla personliga namn är fingerade 

samt platser och skolor ej namngivna. 

Nyttjandekravet innebär enligt Svensson och Ahrne (2015) att personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål inte får användas för åtgärder som direkt kan påverka den enskilde. I den 

här undersökningen kommer resultatet och de inlämnade uppgifterna endast användas i denna 

studie och heller inte på något sätt som kommer påverka den enskilde deltagaren. Allt detta 

informerades deltagande lärare om innan intervjutillfället och de fick även skriva på en 

skriftligt medgivande (bilaga 3) om att delta innan intervjun.  

 

4.4 Giltighet och tillförlitlighet 
 

Trovärdighet hos forskning bygger på att forskningen är systematisk, noggrann och rigoröst 

gjord skriver Ahrne och Svensson (2015). De menar även att en studies transparens har stor 

inverkar på en studies trovärdighet. Genom att låta deltagarna i denna studie, i samband med 

förfrågan, få fullständig information om syftet med studien och vad den ska användas till så 

ökade transparensen. Deltagandet var även frivilligt och man hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan när man ville. Alla uppgifter som lämnats är anonyma och jag har låtit respektive 

deltagare läsa igenom och komma med synpunkter av den utskrivna transkriptionen kort efter 

själva intervjun. Jag kommer också att låta deltagarna ta del av hela studien när den är klar. 

Att återkoppla till fältet kan vara ett sätt att öka en studies trovärdighet (ibid.). Forskningens 

trovärdighet har även att göra med generalisering menar Ahrne et al. (2015) men då denna 

studie är begränsat till ett mindre antal respondenter ur ett vetenskapligt perspektiv kan det 

vara svårt att göra allmänna generaliseringar av resultatet.  
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Då syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar med språkundervisning i 

inkluderande skolmiljöer så väljer jag att utgå från det sociokulturella perspektivet som 

analysverktyg. Begreppet inkludering är i skolkontext nära sammankopplat till alla elevers 

delaktighet i sociala sammanhang där elever känner gemenskap, delaktighet i det dagliga 

arbetet. Detta stämmer väl överens med den sociokulturella traditionen där man utgår från att 

människor tar till sig kunskaper i sociala sammanhang och att språk utvecklas i samspel med 

andra. Det sociokulturella perspektivet är också en av de dominerande och ledande 

traditionerna i synen på lärande inom vetenskap och pedagogik samt har även haft och har 

stor påverkan på skola och lärande (Säljö, 2014).  

 

5.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 
 
Den sociokulturella traditionen har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs teorier om 

utveckling, lärande och språk som utvecklades på 1920-talet. Teorin försvann sedan under ett 

halvt sekel för att åter bli aktuellt under 1980- och 1990-talen (Säljö, 2014). Vygotskij 

(1934/2001) menade att människor tar till sig kunskap i sociala sammanhang där språk 

utvecklas i samspel med andra. Det är tillsammans med andra människor som man utvecklas 

och lär sig. Begrepp som kan härledas till det sociokulturella perspektivet har haft stor 

påverkan när det gäller synen på språk och språkutveckling i Sverige och våra styrdokument 

bygger till stor del på den sociokulturella traditionen där språk, tänkande och 

kunskapsutveckling är tätt sammanlänkade (Skolverket, 2012). Inom det sociokulturella 

perspektivet menar man även att lärande handlar om att människan utvecklar olika förmågor 

som är kulturellt betingade. Hur vi lär oss och utvecklas förklaras genom olika begrepp inom 

denna traditionen så som mediering, appropriering, proximal utvecklingszon, scaffolding, 

artefakter. Jag kommer här förklara vad de olika begreppen betyder och vad de innebär inom 

detta perspektiv så som Säljö (2014) har tolkat Vygotskij och det sociokulturella perspektivet.    

5.1.1 Mediering 
 

Säljö (2014) beskriver hur man inom det sociokulturella perspektivet utvecklar förmågor som 

till exempel att läsa, skriva, räkna, lösa problem och resonera. Dessa förmågor är kulturellt 

betingade. Ett av de grundläggande begreppen inom den sociokulturella traditionen är 

mediering vilket betyder att människan använder språkliga och materiella redskap för att 

förstå omvärlden. Språkliga redskap, som också är kulturellt betingade, är under ständig 

utveckling. Exempel på språkliga redskap är bokstäver, siffror och begrepp. Mediering sker 

också genom fysiska redskap, så kallade artefakter, som till exempel olika verktyg, datorn 

eller böcker. Det är genom dessa båda typer av redskap som mediering sker, alltså vi tänker, 

kommunicerar och utför fysiska handlingar.  

 

Språket är det viktigaste av de medierade redskapen och det är under ständig utveckling inom 

olika kulturella gemenskaper. Typiskt för människor är att vi tänker via språkliga redskap 

samt att det sedan är genom det talade och skrivna språket som vi kommunicerar om och till 

vår omvärld. Man kan även uttrycka sig via eller i samverkan med andra former av uttryck 

som bilder, kroppsspråk eller tecken. Språk är ett flexibelt teckensystem, som ständigt 
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utvecklas, med vilket vi uttrycker oss och förstår vår omvärld. Vygotskij menade (Säljö, 2014) 

att språk och tanke är nära besläktat och det är genom kommunikation med andra som vi 

formas som tänkande varelser. Genom språklig mediering blir man en del i en kulturs eller 

samhälles sätt att se på och uppfatta världen. 

 

5.1.2 Appropriering 
 

Ett annat viktigt uttryck inom sociokulturella traditionen är appropriering vilket betyder att 

man lär sig förstå och använda sig av de olika kulturella redskapen, både språkliga och 

materiella, och förstå hur de medierar världen (Säljö, 2014). Man kan förklara det som att en 

person tillgodogör eller tar till sig andra människors kunskaper och gör dem till sina egna. 

Appropriering, det vill säga lärande och utveckling, är något som fortgår hela livet. 

Människan lär sig hela tiden nya saker och utvecklas hela livet. I vardagen sker appropiering 

oftast utan någon undervisning, utan sker i samspel med familj och de närmaste sociala och 

kulturella sammanhangen. Exempel på appropriering i vardagliga situationer är att lära sig att 

cykla eller att använda en mobiltelefon. I skolmiljöer, där elever möter nya begrepp, blir man 

däremot beroende av stöd och hjälp av en vuxen eller en kompetent kamrat.  Det är då en 

individ har möjlighet att möta och appropiera kunskap som gör att hon förstår världen utanför 

de egna erfarenheterna. Undervisning handlar om mötet mellan vardagsbegreppen och de 

vetenskapliga där elevers erfarenheter möter vetenskapernas begrepp (Vygotskij, 1934/2001).       

 

5.1.3 Den proximala utvecklingszonen 
 

De möjligheter, den potential, en person har att lära sig saker benämns inom det 

sociokulturella perspektivet som den proximala utvecklingszonen. När en person behärskar en 

färdighet så är man redo för att ta sig vidare, och så långt som man kan nå med viss hjälp av 

exempelvis lärare eller mer kunniga kamrater, är det som är den närmaste utvecklingszonen. 

Det innebär att eleven i ett inledningsskede får stöd eller hjälp från en mer kunnig person, för 

att så småningom fasas ut ju mer eleven klarar av på egen hand. Att stötta någon så här i en 

inlärningssituation benämns med den engelska termen scaffolding. Detta är en central 

aktivitet som Vygotskij menade, enligt Säljö (2014) leder till att en individ utvecklar sina 

kunskaper och förmågor stegvis. I början är man mer beroende av stöd, scaffolding, från den 

som är i högre grad kunnig, men så småningom bör det avta och målet är att det inte ska 

behövas alls. Samarbete och socialt samspel är därför av stor vikt och Säljö (2014) menar att 

utifrån detta perspektivet blir människor delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att 

samspela med andra i olika aktiviteter. Interaktion och kommunikation blir vägen till lärande 

och utveckling. Samspel med andra leder till kunskap, det är inte något som överförs via 

människor utan istället något vi deltar i. Säljö anser dessutom att det är viktigt att påtala att 

den lärande måste göra den största delen av jobbet, att den kunnige ger väl avvägt stöd men 

inte tar över hela arbetet så att den lärande blir passiviserad. 

 

Verksamheter som grundar sig på det sociokulturella perspektivet ska kunna förverkligas 

inom ramen för den vanliga skolan och dess normala förutsättningar. Konsekvenserna i det 

pedagogiska arbetet ligger i hur man organiserar samspelet mellan eleverna och mellan elev 

och lärare, och hur elever ges möjlighet att tillägna sig olika slags kunskaper (Säljö, 2014).  
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6 Resultat 

Syftet är att undersöka hur några olika lärare inom grundskolan arbetar med språk-, läs- och 

skrivundervisning för att möta den mångfald som finns i ett klassrum samt dessa lärares 

uppfattning av hur det är att arbeta inkluderande i dessa verksamheter. Jag kommer i följande 

avsnitt att redovisa resultaten jag fått när jag analyserat det empiriska materialet. Resultatet är 

uppdelat utifrån studiens två frågeställningarna som i sin tur är indelade i olika teman utifrån 

vad jag sett som huvudområden när jag bearbetade det empiriska materialet från intervjuerna.  

6.1 Metoder och strategier 
 

Jag kommer här redovisa olika strategier och metoder som lärarna, i de genomförda 

intervjuerna, berättade att de använde inom språkundervisningen i inkluderande klassrum. I 

första skedet kunde lärarna inte säga att de använde sig av eller benämna någon speciell 

metod inom läs- och skrivundervisningen, som även var inkluderande. Det framgick sedan att 

de ändå hade ett antal strategier som de arbetar utifrån där alla eleverna också deltar.    

 

6.1.1 Relationer och social gemenskap 
 

Vikten av relationer mellan lärare och elev var något som flera lärare framhöll som 

betydelsefullt i sin inkluderande undervisning. Genom relationen med sina elever så lär 

läraren känna eleverna som individer vilket leder till att eleverna känner tillit till läraren, även 

trygghet och delaktighet i gruppen menade respondenterna. Som lärare försöker man hinna 

prata med alla elever varje lektion men också vid möte i korridoren kan man ”tjata” lite med 

dom, som Iris uttryckte det. Hon framhöll också humorn som ett framgångsrikt redskap i sin 

undervisning och i sin relation med eleverna.  

Ja, sen brukar jag köra med, det gör jag alltid alltså, i korridoren, så här, möter någon elev – Vad hette 

de nu då? -Vad hette staket? Eller att man säger något på franska eller engelska i matsalen. Och då 

säger en del så här ”Vi har inte lektion nu”. ”Nej men engelska är ett världsspråk, det pratar man 

överallt, det har inget med lektioner att göra” ((skratt)). (Iris) 

Några av de tillfrågade lärarna menade också att det egna engagemanget var viktigt, att man 

visar att man är intresserad av sitt ämne och utstrålar att det är viktigt det man gör och vill 

överföra detta till sina elever. Genom att försöka inspirera och dessutom ha höga 

förväntningar på alla elever, men inte för höga eller låga, utan anpassat till individen, så får 

man eleverna att känna sig motiverade och involverade. 

Ja, att miljön är, lärandet är viktigt och här ska du inkluderas i mitt, känna att här ska du lära dig 

och det är därför du är här. (Helene) 

Att skapa goda relationer mellan eleverna även som grupp, för att känna samhörighet var en 

strategi som alla de intervjuade lärarna tog upp. Lekbetonade aktiviteter eller spel för att 

utveckla olika förmågor var det vanligaste. Dessa gjordes i helklass och fick studierna att bli 

lustbetonade samtidigt som alla deltog. Flera av lärarna nämnde att det idag finns så mycket 

bra material på internet som gör undervisningen lustfylld. Man kan se på filmer, träna på vissa 

moment via någon app. eller spela digitala spel tillsammans. Andra gruppaktiviteter som en av 
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lärarna tyckte kunde främja gemenskapen var att lyssna till klassisk bakgrundsmusik i 

klassrummet eller att göra pausrörelser tillsammans.   

För att få en bra stämning och ett gott socialt klimat i gruppen bör man parallellt också jobba 

med värdegrunden enligt en av lärarna. De andra tog också upp vikten av att acceptera 

varandras olikheter och jobba för ett öppet klimat. Om det inte fungerar i en klass så bör man 

göra något helt annat för att främja känslan av grupptillhörighet enligt läraren Iris som jobbat 

på högstadiet största delen av sitt yrkesliv. 

Ibland har man haft grupper det inte fungerat med att man… ibland känns det som.. får bryta, 

göra någon klassdag tillsammans, göra nånting tillsammans så att alla (..) känner glädje ihop. (xx 

xx). Man åker ut och (..) hittar på nåt roligt tillsammans. De tror jag. (Iris) 

Catrine berättade om tre nyanlända elever med annat modersmål än svenska och ganska nya i 

hennes klass, som visade stärkt självkänsla efter en dag då klassen deltagit i en fotbollscup.  

Så jag tror att mycket, det här att, saker man gör utanför, också kunna vara med på, utan att man 

har språket med sig det tror jag kan göra jätte gott för just den här känslan att vara inkluderad, att 

jag får vara med”….”och tänk en heldag, man använder språket en hel dag. Även om man inte 

sitter i klassrummet så använder man ju språket ändå. (Catrine) 

Placeringen i klassrummet nämndes av två av lärarna som ett sätt att få eleverna att känna sig 

inkluderade. Att sitta i grupper eller öar var ett sätt, men Iris skulle helst vilja ha bänkarna i en 

U-form så att alla ser alla. Fasta placeringar klassrummet trodde hon ändå var sällsynt på 

högstadiet där hon jobbar.  

 

6.1.2 Pedagogiska arbetsmetoder och strukturer i 

klassrummet 
 

När de tillfrågade lärarna beskrev sitt arbete med språkundervisning framkom det att man 

använder sig av olika metoder inom läs- och skrivundervisningen som också är inkluderande. 

Detta kan antingen vara pedagogiskt differentierad undervisning med inslag av 

kompensatoriska hjälpmedel eller så kan det vara aktiviteter i hela eller delar av gruppen. 

Tre av lärarna som jobbar på samma skola och som också genomgått flera fortbildningar inom 

läs- och skrivutveckling, betonade starkt att de numera har mycket lärarledd undervisning. Ett 

exempel är att läraren läser högt ur gemensam bok och eleverna följer med i sina böcker. Man 

diskuterar innehållet både före, under tiden och efteråt. Tidigare hade eleverna jobbat mycket 

med läsning av skönlitteratur i små läsgrupper eller eget tyst läsande. Nu tycker man att den 

gemensamma upplevelsen och läsglädjen i högläsning ger mer och alla blir delaktiga på ett 

bra sätt. Dessa lärare jobbar även mycket tillsammans i sina klasser med att läsa olika 

texttyper, analysera, skriva tillsammans och till slut att få eleverna att skriva själv. Att jobba 

med olika texttyper utifrån cirkelmodellen eller lässtrategier enligt RT, Reciprocal Teaching 

(Skolverket, 2016) var några metoder som Catrine och Helene tog upp.  

Även att arbeta med bilder i olika sammanhang, för att få igång eleverna att formulera sig 

eller som stöd för vissa individer, var något man beskrev att man gjorde i helklass i de lägre 

åldrarna. Bildstöd användes även med nyanlända elever, som inte kommit så långt i sin 

språkutveckling på svenska, för att de ska kunna delta i gruppen. Ett annat exempel på 

språkutvecklingsarbete i helklass var när Ella jobbar med ordkunskap och begrepp som 

förarbete innan eleverna ger sig på att läsa en text. 
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Jag tar för givet att dom kan så mycket eleverna när dom kommer än vad dom verkligen kan. 

Dom kan använda ord som dom liksom inte vet vad det betyder. Läser en lärobokstext så kanske 

det i ett stycke är fem sex ord som dom inte förstår som är ganska betydelsebärande som blir 

jättekonstigt för vissa elever så att ee jag har börjat med att göra ordlistor innan vi går igenom. 

(Ella) 

Att jobba i par eller smågrupper var också ett arbetssätt i språkträning. Genom strukturerade 

samtals- eller skrivuppgifter kunde man ibland hjälpas åt två och två, turas om att skriva eller 

berätta och genom skrivandet utvecklas även läsningen.  

En annan pedagogisk metod som framkom var att eleverna fick, vid diskussionstillfällen, först 

tänka själva på en given frågeställning, sedan diskuterade man i par och sist pratade man i 

hela klassen om vad man kommit fram till. Detta menade man var språkutvecklande för alla 

elever som blev tvungna att vara aktiva. 

Ytterligare en strategi som två av lärarna tyckte var inkluderande var att ha ett bord längst ner 

i klassrummet eller i ett angränsande grupprum där man som lärare pratade och diskuterade 

med de som ville eller behövde mer stöd. Då var man ändå en del av klassen och det kunde 

även variera vilka elever som deltog runt bordet.   

  

6.1.3 Pedagogisk differentiering 
 

Att göra individuella anpassningarna var det som alla de intervjuade lärarna såg som 

nödvändigt för att inkludera alla elever trots olika förkunskaper och kunskapsnivåer. Ella 

(högstadiet) sa att hon hela tiden provar och testar sig fram vad som passar eleverna och 

försöker på så sätt hitta nivån för varje elev och börja där. Hon berättade också att hon utgår 

oftast från samma planering fast hon gör det ändå anpassat, har olika krav på olika elever, för 

att eleverna ska känna att de gör samma som klassen men ändå olika. Även Ulla som jobbar 

på lågstadiet säger att hon anpassar och låter eleverna jobba individuellt utifrån sina 

förkunskaper. Det är en stor spridning överlag, menar hon, redan när de kommer i ettan och 

därför måste man ändå jämt jobba så i sin undervisning för att få med sig alla. Anna som 

jobbar i en åldersintegrerad klass, årskurs två och tre, berättade hur hon jobbar 

individanpassat med skönlitterära böcker i klassrummet på olika nivåer där eleverna får välja 

själva och prova sig fram till det som passar bäst för varje individ. Eleverna berättar sedan för 

sina klasskamrater om boken de läst och svarar på frågor och får respons från resten av 

klassen. Böckerna används även som individuella läsläxor med läs-logg som de fyller i 

hemma.   

Ytterligare något som nämnes, framförallt av högstadielärarna, var användandet av en 

internetbaserad lär-plattform som finns på respektive skola. Här kunde man tydliggöra 

veckoplanering och lektionsplanering för elever som behövde detta. Arbetsuppgifter, fakta 

och glosor blev tillgängliga dygnet runt och här kunde man också ha individuell kontakt, 

vilket lärare i de senare åren av grundskolan tyckte var en viktig aspekt i ett inkluderande 

arbetssätt. Över huvud taget såg flera av lärarna vikten av att bedöma elevernas arbete, 

komma med individuell feedback och respons som en del av deras individanpassade 

kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Artefakter som digitala hjälpmedel har blivit en stor tillgång på senare år enligt alla lärarna 

som intervjuades. Användandet av datorer eller läsplattor såg man som ett viktigt hjälpmedel i 

sin undervisning. Man använder sig av olika program och appar främst som individuellt stöd. 
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Inläsningstjänst och Legimus var två nätbaserade tjänster som nämndes av flera av lärarna 

men man använder även dator eller läsplattor som läs- och skrivverktyg med stora möjligheter 

till att individualisera.  

 
 

6.1.4 Resurs och stöd av annan personal 
 

Att ha stöd av speciallärare, specialpedagog eller annan pedagog i eller utanför klassrummet 

var något som de flesta av de tillfrågade lärarna själva tog upp som ett sätt för att kunna jobba 

inkluderande med alla elever. Extra resurs kunde vara periodvis i klassen eller mindre grupp 

men även schemalagt över längre tid. Resurser var det ändå inget som det fanns gott om på 

någon av de aktuella skolorna och man önskar sig mer i de flesta av fallen. Genom stöd av en 

specialpedagog kan man få hjälp med att plocka fram material eller handledning i 

undervisningen för vissa elever eller klasser. Specialpedagoger jobbar ibland i klassen, under 

perioder, eller med extra träning med individer utanför klassen. Therese, som är 

specialpedagog och jobbar delvis med elever i undervisningen, menade att det är positivt att få 

jobba i en grupp. 

… det är en styrka att kunna komma in som resurs då man är fler vuxna som kan fånga och följa 

upp elevernas tankar och även en trygghet för eleverna då det finns fler som kan höra och se vad 

som sägs eller görs i klassrummet. Man kan sedan på individuell tid, för elever i behov av 

särskilt stöd, ha möjlighet att förbereda eller följa upp det som jobbas med i helklass. (Therese) 

Strävan efter att inkludera alla sin undervisning finns hos lärare idag och medvetenheten är 

större nu än tidigare enligt Therese. Men hon ser också att det finns lärare, när de inte lyckats 

nå förväntad utveckling hos vissa elever, som ändå tycker att det är någon annan som ska ta 

hand om elever i svårigheter.  

Stöd i form av resurspersoner som ibland var inne i klassen och stöttade elever i behov är 

något som ibland förekommer enligt respondenterna. Helene och Catrine ansåg att det var en 

fördel om resurspersonen i klassrummet hade ämneskompetens inom det ämnet som man 

jobbade med annars tog det mycket planeringstid till att handleda och instruera. Språkstödjare 

var en grupp pedagoger som ibland var inne i klassen och jobbade med elever som hade 

svenska som andra språk.   

 

 

6.1.5 Samverkan med elever, föräldrar och kollegor 
 

I arbetet med språkutveckling för alla elever lyfte lärarna fram stödet av kollegor som en 

viktig del. Att ha en gemensam syn och en känsla av att man hjälps åt och tar ansvar för alla 

elever tillsammans, även med rektor, var betydelsefullt för lärarna. Tillsammans, i ett 

kollegialt lärande, vågar man också prova och testa sig fram. Man delar med sig av positiva 

och negativa erfarenheter. Arbetslag eller ämneslag var forum där pedagogiska frågor 

diskuterades och fungerade som bollplank. Det är inte alltid man tycker lika men det viktiga 

är att man kan diskutera olika saker, uttryckte man. Lärarna ansåg också hur viktigt det är att 

inte vara rädd för att släppa in någon annan pedagog i klassrummet och eventuellt se att man 
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kan utvecklas. I ett samarbete kan man också besluta om omfördelning av resurser och 

känslan av att inte vara ensam stärker självförtroendet samt att man då också orkar och vågar 

utmana sig själv och eleverna.    

De två högstadielärarna i studien nämnde dessutom vikten av att lyssna på elevernas tankar, 

funderingar och förslag om undervisningens upplägg. Man ansåg det betydelsefullt både att 

känna av och hörsamma eleverna som grupp men också individuellt. Ella menade att det är 

viktigt att lyssna på elevens åsikter. 

Eleven känner ju, dom är kloka om man frågar dom: Hur lär du dig bäst? Hur tycker du att vi 

ska fixa det här så att du_ _? Sen kan dom ju ha konstiga idéer, men ofta är dom väldigt 

medvetna om man får sitta med dom själv, fråga, får inte glömma bort. (Ella) 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd så är även vårdnadshavaren och avlämnande 

lärares information viktiga att beakta. Man kan få vägledning om vad som fungerat tidigare 

under skoltiden och vad som inte fungerat så bra så att man inte gör samma misstag igen.  

 

6.2 Möjligheter, svårigheter och tolkning av 
inkluderingsbegreppet 

 

Jag kommer nu redovisa vilka möjligheter respektive svårigheter som lärarna såg i arbetet 

med språk-, läs- och skrivutveckling i en inkluderande skolverksamhet. Jag redovisar även 

respondenternas tolkning av begreppet inkludering. 

 

6.2.1 Möjligheter 
 

Man kunde se flera fördelar med språkutvecklande arbete i en inkluderande klassrumspraktik. 

En styrka som flera av lärarna framhöll var att eleverna i gruppen fick se, känna och acceptera 

att alla var olika med skiftande förutsättningar att klara av olika uppgifter och att man kan 

vara bra på olika saker. Känslan av att man får vara sig själv blir tydlig och detta menade man 

gynnade klassrumsklimatet. Lärarna ansåg att elever med olika förkunskaper och 

förutsättningar lyfter varandra i skolarbetet. När högpresterande eller mer kunniga elever 

förklarar för någon annan elev, kanske lär ut på ett annat sätt än vad man som lärare skulle lärt 

ut, så befäster de sina kunskaper. Genom att jobba tillsammans i klassen så får man också med 

sig fler av eleverna, man får koll och en helhetsuppfattning på vad klassen kan och vad de 

behöver jobba extra med för att sedan kunna sätta in resurser.  

 

6.2.2 Svårigheter 
 

De tillfrågade lärarna upplevde att det fanns svårigheter med att jobba inkluderande i språk- 

och kunskapsutvecklande skolsammanhang. Svårigheter som att räcka till som lärare i stora 

undervisningsgrupper, att hinna se varje individ och få med sig alla elever trots variationer i 

kunskapsnivå och motivation, tyckte alla var problematiskt. 
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Alla vill ju inte lära sig, hur får jag med .. , jag förväntar mig ju då kanske att alla ska tycka att 

det här är lika viktigt som jag och där går jag bet ibland, det gör inte alla barn, (..) och hitta 

nycklarna i att just fånga dig, där går jag bet ibland. Och det är en svårighet, hur får jag allas 

drivmotor att bli lika stark som min egen, för den är ju rätt så stark och det hoppas jag smittar av 

sig på _ _ men det gör den ju inte alltid. Hur får man igång barnen som tappat tron både på sig 

själv _ _ och få igång det igen. Det är en svårighet kan jag tycka ibland. (Helene) 

De högpresterande eleverna, som ofta får ta ett stort ansvar, är även lätta att glömma bort 

menade Ella, som jobbar på högstadiet.  

Det är en balansgång, då alla ska ha en likvärdig skola och ska utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Det är lätt att fokus hamnar på de som behöver mer stöd och hjälp och att då 

hinna med att prata med alla elever varje lektion är svårt, man hamnar ofta hos dom som 

behöver mer hjälp, de får mer lektionstid. (Ella) 

Samtidigt framhåller respondenterna att det även finns en annan risk med elever i svårigheter i 

klassundervisning. Lärarna menar att de kan tappa motivationen om de jämför sig med sina 

klasskamrater, inte kommer igång med sitt arbete utan hjälp och blir bara sittande.  

Ella tror även att tonåringar har svårare att acceptera olikheter, att de placerar varandra i fack 

och det är viktigt att vara på ett visst sätt, man vill passa in. Det är därför betydelsefullt att 

följa elevernas intresse så långt det går för att inte tappa dom alldeles ansåg hon.  

Även Iris, också på högstadiet, menar att hon har sett många exempel på att inkludering inte 

lyckats. Hon tycker att elevsammansättningar i par- och grupparbete kan vara svårt då elever 

med höga ambitioner i sina studier uttrycker att de inte vill jobba med lågpresterande 

klasskamrater. Hon menar att det finns elever som inte vill och som uttrycker att allt är tråkigt. 

Hon ser också att hjälpmedel som dator, telefon eller läsplatta kan bli störningselement för 

dessa eleverna som ibland väljer att se på film eller spela på mobilen istället för att jobba 

under lektionstid.  

Elever med språkstörning eller på gränsen till särskola, nyanlända och SVA elever med olika 

bakgrunder var några grupper som nämndes som man kände sig osäker på och tyckte var svårt 

att veta hur man skulle jobba språkutvecklande med i helklass.  

Att få tiden att räcka till, var annars den största svårigheten, upplevde nästan alla tillfrågade. 

Respondenterna menade att det krävs mer lärartid, inte bara i klassrummet för varje enskild 

elev, utan också mer tid till förberedelser och efterarbete. Tid då man behöver planera, 

förbereda material och varierande lektionsupplägg för att kunna utveckla alla elevers 

språkliga förmågor. 

  

6.2.2 Tolkning av inkluderingsbegreppet 
 

Inkludering betyder enligt respondenterna att elever känner tillhörighet i den grupp de tillhör. 

Att man få vara med i gemenskapen, att få vara med och känna att man har en tillhörighet 

någonstans. Som elev ska man känna att det är möjligt att vara med på den nivån man 

befinner sig. 

Ja, inkludering e (..) jag tycker ju att det är en skola som har en skolmiljö som passar alla elever, 

material som passar alla, eee, en klass där alla känner sig delaktiga i det sociala, men det 

behöver inte betyda att alla ska va i en och samma grupp. Alla elever kan behöva få sin egen tid 

eller få gå till nån lugnare vrå….i olika perioder, måste inte va en och samma eller två och 

samma elever som går nånstans eller komma till nån utan det kan rotera. (Ella) 
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Det är även viktigt att man som lärare visar att eleven har samma rättigheter och är en del av 

gruppen för att få den att känna sig inkluderad ansåg lärarna. 

Inkludering handlar väl mer för mig om lika rättigheter, alltså att oavsett vilket land eller vilka 

svårigheter eller vem det är så är, vi har samma rättigheter och det är, hur jag skapar min 

lärandemiljö som ska se till att alla ska lyckas, det är inkludering för mig. (Helene) 

Det framkommer även att lärarna framförallt tänker på elever i svårigheter när man pratar om 

inkluderingsbegreppet.  

Att man är med, i en klass, med stöd så att man klarar av det, så att man har det stödet man 

behöver för att klara av att vara med i en grupp, kompensera då svårigheter man eventuellt har, 

material eller hjälpmedel. (Ulla) 

Lärarna ser också att det ibland är lätt att blanda man ihop integrering med inkludering. 

Inkludering är mer än att bara vara fysiskt med i en grupp. Att vara fysiskt integrerad är inte 

inkludering utan kan till och med innebära att eleven känner sig exkluderad då den kanske 

kastas in i en grupp där inga hänsyn tas. Det är viktigt att jobba med miljön, alla som jobbar 

runt eleverna, bör jobba åt samma håll för att inkluderingen ska fungera.  
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7 Teori och analys 

Den här studiens resultat analyseras genom det sociokulturella perspektivet på lärande.  

7.1 Resultatanalys 
 

Det var ingen av informanterna som först ansåg sig jobba utifrån någon speciell inkluderande 

metod när det gällde läs- och skrivundervisning. Det framkom dock att lärarna använde sig av 

flera strategier och arbetssätt som också var inkluderande. 

Att som lärare skapa relationer med sina elever och även arbeta med relationskapande arbete i 

gruppen, var något som alla respondenterna framhöll som viktigt i en inkluderande språk-, 

läs- och skrivundervisning. Goda relationer ledder till trygghet och känslan av delaktighet 

menade man. Genom olika gemensamma aktiviteter som lekar eller spel utvecklar man 

samtidigt olika språkliga förmågor. Respondenterna berättade också att man även jobbar med 

värdegrunden i sin undervisning för att få ett bra klimat och en acceptans för varandras 

olikheter i gruppen. Vidare var det gemensamma arbetet med läsförståelse i helklass något 

som man framhöll som en framgångsfaktor i det inkluderande språkutvecklingsarbetet. Fokus 

kunde antingen ligga på den gemensamma läsupplevelsen eller förförståelse genom arbete 

med ord och begrepp. Det framkom även att man varierade sina undervisningsmetoder för att 

ibland låta eleverna jobba i par- eller grupp i arbetet med språket. Detta stämmer bra överens 

med det sociokulturella synsättet där språk och begrepp utvecklas i samspel med andra 

(Vygotskij, 1934/2001). Säljö (2014) menar att utifrån detta perspektiv blir människor 

delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra i olika aktiviteter. 

Vidare säger han att interaktion och kommunikation är vägen till lärande och utveckling och 

att samspel med andra leder till kunskap som inte är något som överförs via människor utan 

istället något vi deltar i (Säljö, 2014). 

Lärarna berättade att de hade höga förväntningar på eleverna men inte för höga utan de ville 

möta dem utifrån deras individuella kunskapsnivå och stötta dem i sin respektive 

kunskapsutveckling. Detta framgick genom att lärarna gav individuell feedback, bedömde och 

gav respons på skolarbete, skrivuppgifter och läsning men även individanpassade 

instruktioner och arbetsuppgifter. Genom att ha lagom höga förväntningar på varje elev så 

kunde de möta eleven där den befann sig och därifrån jobba med kunskapsutvecklingen i en 

inkluderande undervisning. Att möta eleverna utifrån den nivå de befinner sig och stötta dem 

för att de ska utvecklas så långt som möjligt är det som det sociokulturella perspektivet 

benämner som stöttning i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). Eleverna utvecklar 

sina kunskaper och förmågor med hjälp av en lärares eller kamrats stöd. 

Olika tekniska hjälpmedel underlättar det inkluderande skolarbetet menade också 

respondenterna. Datorer, läsplattor eller olika program var vanliga materiella artefakter (Säljö, 

2014), det vill säga olika redskap som lärarna menade var bra hjälpmedel. Men man jobbade 

även med stödstrukturer i klassen enligt olika pedagogiska läs- och skrivstrategier för att 

stötta eleverna i sitt läsande och skrivande. Detta kan man se som en typ av scaffolding som 

den sociokulturella traditionen och Vygotskij anser vara nödvändigt för individen i början av 

sin kunskapsutveckling, men som gör eleven så småningom bli mer självständig att klara sig 

på egen hand.  
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Elever i svårigheter och behov av stöd kunde, i den här studien, få hjälp att appropiera (Säljö, 

2014) ny kunskap genom extra stöd av resurspersoner, speciallärare eller specialpedagog. 

Detta kunde ske både inom klassrummets väggar, men även utanför, individuellt eller i mindre 

grupp i olika perioder eller över längre tid. Detta är en typ av scaffolding, stöttning, där eleven 

till en början behöver mycket stöd men man har som mål att göra eleven självständig. 

Respondenterna framhöll här samarbetet runt eleven som betydelsefullt där pedagoger, 

föräldrar och eleven samverkade. Just elevens röst var viktig, eftersom eleven oftast har bra 

egna tankar och funderingar hur den lär sig bäst. Säljö (2014) skriver att ”den lärande måste 

själv ställas inför och förstå utmaningarna och ta sig vidare.” (s. 306) och att eleven kan lätt 

bli passiv om lärare och pedagoger gör hela arbetet för att lösa problem som uppstår. Genom 

att göra eleven delaktig i sitt lärande så kan eleven succesivt få ett större ansvar för sin 

kunskapsinlärning.   
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8 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag först föra en diskussion kring resultatet i studien i relation till min 

ansats samt tidigare forskning och litteratur. Jag kommer därefter diskutera metoden som jag 

använt och avslutar med förslag på vidare forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 
 

Den här studiens syfte var att undersöka hur några olika lärare inom grundskolan arbetar med 

språk-, läs- och skrivundervisning för att möta den mångfald som finns i ett klassrum samt 

deras uppfattning av hur det är att arbeta inkluderande i dessa verksamheter.  

 

8.1.1 Metoder och strategier 

8.1.1.1 Relationer och social gemenskap 
Det är i sociala sammanhang språk utvecklas, i samspel med andra, enligt den sociokulturella 

teorin. Det sociala samspelet är något som respondenterna också lyfter fram som grunden i en 

inkluderande undervisning. För att få ett bra klassrumsklimat så är en respektfull relation 

mellan lärare och elev av stor betydelse. Även samspelet eleverna emellan har stor betydelse 

för känslan av trygghet, delaktighet och samhörighet i en klass, anser lärarna. Förutom olika 

gemensamma aktiviteter, där alla kan delta, jobbar de intervjuade med värdegrunden för att få 

eleverna att acceptera varandras olikheter. Detta är något som respondenterna tycker man bör 

jobba med kontinuerligt. Skapa goda relationer, få eleverna att känna grupptillhörighet, stärka 

elevernas självkänsla och genomföra aktiviteter som främjar gemenskapen var några saker 

som man gör som lärare för att öka inkluderingsgraden. Man försöker också prata med alla 

elever varje lektion eller när man träffas i korridoren. Det egna engagemanget och att använda 

humor i relationen med sina elever var också viktigt för lärarna. Mitchell (2015) och Hattie 

(2012) som sammanställt tidigare forskning, menar att klassrumsklimatet är en av de 

viktigaste faktorerna för att främja lärande. Ett positivt, omsorgsfullt, respektfullt klimat i 

klassrummet är en förutsättning för lärandet (Hattie, 2012). Mitchell (2015) skriver att ett sätt 

att skapa en känslomässigt trygg miljö som eleverna kan lita på är att när det är lämpligt 

använda humorn. Att relationer mellan elever, känslan av tillhörighet i gruppen i en social 

gemenskap, är viktigt menar även Jacobs och Fu (2014) och Pride-Dennis, Holmes och Smith 

(2015). De anser att elever gynnas i sin kunskapsutveckling av att vara en del av den vanliga 

klassen tillsammans med sina klasskamrater. 

En annan framgångsfaktor man sett inom forskning (Persson, 2013; Mitchell, 2015), och som 

även framkom i denna studie, är att lärare försöker ha höga förväntningar på eleven att lyckas 

i sin kunskapsutveckling. Höga förväntningar i den bemärkelse att man utgår från varje elevs 

förutsättningar och det som man inom det sociokulturella perspektivet benämner den närmsta 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). Eleven kan hela tiden utvecklas vidare och det 

gäller att hitt rätt nivå för varje individ så att man ger lagom utmanande uppgifter.  
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8.1.1.2 Pedagogiska arbetsmetoder och strukturer i klassrummet 
De inkluderande undervisningsmetoder inom språk-, läs- och skrivundervisning som visar sig 

i denna studien är cirkelmodellen, genrepedagogik och lässtrategier enligt RT (Reciprocal 

Teaching). Alla elever kan här delta utifrån sin förmåga och samtidigt vara en del av gruppen. 

Detta stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet på lärande där människan lär 

sig i en gemenskap. Eleven tar till sig andra elevers eller lärares kunskaper, appropriera 

(Säljö, 2014), och gör dem till sina egna. Högläsning med uppföljande samtal i helklass eller 

grupp, i samspel med varandra, är även en aktivitet som flera av lärarna i studien använder sig 

av. Den gemensamma läsupplevelse framhålls som viktig och leder i förlängningen till 

individuellt lärande för alla. Samspelet med andra leder till kunskap. Att jobba i strukturerade 

par- eller grupparbeten, var också något respondenterna berättade att de gjorde i sina klasser. 

Explicit undervisning, så som cirkelmodellen och genrepedagogik, samt träning i 

metakognitiva strategier, till exempel RT (Reciprocal Teaching), är undervisningsmetoder 

som forskning visat som framgångsrika i inkluderande och språkutvecklande lärmiljöer 

(Pilten, 2016; Sencibaugh & Sencibaugh, 2015; Wichadee, 2014; Almqvist et al., 2015). Även 

kamratlärande främjar elevers språk- och kunskapsutveckling (Almqvist et al., 2015; 

Bowman-Perott et al., 2016; Sencibaught et al., 2016; Hattie, 2012). De respondenterna som 

använde sig av dessa metoder och strategier hade genomgått fortbildning på sin skola vilket 

visar att utbildning är något som ger effekter. Tidigare forskning (Paju et al., 2016 & Chiner et 

al., 2013) framhåller just att behovet av vidareutbildning och kunskap kring hur man kan 

jobba inkluderande är något som lärare efterfrågar vilket också ger resultat på inställningen 

till att arbeta inkluderande (Monsen et al., 2013).  

  

8.1.1.3 Pedagogisk differentiering 
Individanpassningar förekommer, i kombination med andra metoder, hos alla respondenterna. 

Man försöker hitta varje elevs befintliga nivå och utifrån den ger uppgifter och ställer lagom 

höga krav. Ofta utgår lärarna från samma planering för hela klassen men samtidigt gör 

eleverna lite olika beroende på förkunskaper och förmåga. Studien visar även att de lärare 

som jobbar med de yngre eleverna har en avslappnad inställning till elevernas olikheter då de 

anser sig ha en stor spridning överlag redan när de börjar skolan men att man som lärare 

försöker jobba med både det individuella och gemensamma, parallellt. En respondent såg 

lästräning som en väg att individanpassa där eleverna fick olika läsläxor beroende på förmåga. 

Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) menar att lärare som varierar sina metoder och 

strategier för att för att möta elevers olikheter och är beredda på att förändra sin undervisning 

beroende på vad som passade eleven bäst, leder till framgångsrik läs- och skrivundervisning i 

inkluderande klassrum. Även Hattie (2012) menar att det är viktigt att ta hänsyn till elevers 

olikheter. Genom att strukturera lektioner så att alla elever jobbar på en lagom utmanande 

nivå och erbjuda olika elever varierande sätt att visa vad de kan, får elever utvecklas utifrån 

sin inlärningsfas. Att lägga upp undervisningen på ett sätt så att eleverna visar sin kunskap 

efter sina förutsättningar stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivet. Varje elev 

får här utmanas i sin proximala utvecklingszon och genom stöd, scaffolding, utvecklar 

individen sina kunskaper och förmågor stegvis. 

Ytterligare ett sätt att arbeta individanpassat och stötta varje enskild nivå i sin närmaste 

utvecklingszon, framkommer i användandet av digitala hjälpmedel. Respondenterna berättar 

att genom att eleven har personliga läsplattor eller datorer ser de en möjlighet att 
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individualisera. Här kan eleverna få personlig respons och feedback på arbete de gör, men de 

kan även ha en personlig kontakt med varje elev via någon lärplattform eller annat nätbaserat 

medium. Vidare framkommer att lärarna använder digitala hjälpmedel som individuellt stöd 

för alla elever men framförallt för att göra extra anpassningar för elever i behov av stöd. Att 

använda sig av dagens digitala teknik, som eleverna känner till och behärskar, är något som 

Pride-Dennis, Holmes och Smith (2015) och Jacobs och Fu (2014) visar är en 

framgångsfaktor i läs- och skrivaktiviteter. Att kunna individanpassa, variera kraven utifrån 

individen och ge återkoppling individuellt med de olika möjligheterna som digitala 

hjälpmedel erbjuder var något som lärarna framhöll som positivt i denna studien. Hattie 

(2012) menar att just återkoppling och feedback till eleven är viktigt för kunskapsutveckling. 

Vidare menar han att lärare ska erbjuda elever olika sätt att visa vad de kan och ge snabb 

återkoppling för att de ska utvecklas utifrån sin inlärningsfas. 

8.1.1.4 Resurs och stöd av annan personal 
Stöd av specialpedagog, speciallärare eller annan pedagog är något som respondenterna ser 

som en tillgång men även en förutsättning för att kunna jobba inkluderande. Av 

specialpedagog kan man få handledning men också praktiskt stöd med elever i klassrummet 

och ibland utanför. Extra stöd i klassen i form av någon resursperson förekommer också. Men 

det är inte alltid att resurspersoner är en tillgång, tvärtom kan en ej kompetent resurs istället 

ge merarbete för undervisande lärare. Hon måste förklara och sätta in resurspersonen i hur 

man tänker och planerat vilket tar både tid och energi. Därför är det en fördel om 

resurspersonen har rätt ämneskompetens. Monsen et al. (2014) och Paju et al. (2016) visar att 

resurser och stöd av specialpedagogisk personal har stor betydelse för lärares inställning till 

inkludering och den praktiska verksamheten.    

8.1.1.5 Samverkan med elever, föräldrar och kollegor  
Samverkan mellan olika parter inom skolan, att jobba tillsammans och stötta varandra är 

något som flera av respondenterna uppskattar och ser som en förutsättning för att kunna 

arbeta med att utveckla alla elevers språkkunskaper i inkluderande skolpraktiker. Det är 

viktigt att ha en gemensam grundsyn men även att kunna diskutera och utmana varandra i 

arbetslaget eller ämneslaget, och sig själv, i olika pedagogiska sammanhang. I det kollegiala 

lärande får man nya idéer och sporrar varandra att prova arbetssätt. Persson (2013) skriver om 

hur de pedagogiska diskussionerna i personalgruppen är en viktig grund för att lärarna skulle 

bli stärkta och tro på sig själv i en inkluderande skolorganisation. Schwab et al. (2015) och 

Paju et al. (2016) menade också att en av de viktigaste faktorerna för att jobba inkluderande är 

samarbete och kunskapsutbyte mellan lärare, vilket var något som de också såg att lärare själv 

kände stort behov av.   

Lärare i den senare delen av grundskolan framhöll även vikten av dialog med eleven själv. 

Eleven har oftast god självinsikt och kunskap om sitt eget lärande. Om man lyssnar på eleven 

och låter den vara delaktig i olika beslut kring arbetssätt och lärande så blir hon också mer 

motiverad. En huvudfaktor som Mitchell (2015) anser som viktig vid skapande av en god 

lärmiljö är personlig utveckling vilket innebär att hjälpa eleverna att formulera mål så att de 

utvecklas.     
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8.1.2 Möjligheter och svårigheter 
 

8.1.2.1 Möjligheter 
Möjligheter och fördelen med språkundervisning i en inkluderande klassrumspraktik, som 

respondenterna uttrycker i den här studien, är framför allt att eleverna i gruppen ser, känner 

och accepterar varandras olikheter. Eleverna blir trygga och vågar vara sig själv vilket bidrar 

till ett gott klassrumsklimat. Detta stämmer väl överens med Hattie (2012) och Mitchell 

(2014) som menar att klassrumsklimatet har stor betydelse för elevers prestationer. Även 

Monsen, Ewing och Kwoka (2013) såg i sin studie att lärare som var mer positiva till 

inkludering visade sig ha en klassrumsmiljö där fler elever var nöjda med högre grad av 

sammanhållning.   

Vidare framkommer respondenternas uppfattning om att ha möjligheten att använda sig av 

eleverna som resurs för varandra, att elever jobbar tillsammans i klassrumsarbetet är något 

som leder till kunskapsutveckling för alla elever anser man. Hatti (2012) menar att 

kamratlärande är positivt för alla parter för att då elever blir lärare och får lära någon annan så 

lär de sig lika mycket som de som undervisas. Även annan forskning (Almqvist et al., 2015; 

Bowman-Perott et al., 2016; Sencibaught et al., 2016; Hattie, 2012) har visat att 

kamratlärande är en framgångsrik metod i inkluderande lärmiljöer.   

8.1.2.2 Svårigheter 
Svårigheter som respondenterna lyfte fram var flera. Den beskrivning respondenterna gav var 

att det är svårt att räcka till i stora undervisningsgrupper. Dessutom att se, och få med sig alla 

elever, upplever man som problematiskt. Resultatet visar också att man upplever att de 

högpresterande eleverna lätt blir bortglömda då fokus ofta hamnar på de som är i behov av 

stöd och hjälp. Elever i behov att stöd kan i sin tur tappa motivationen om de jämför sig med 

sina klasskamrater vilket leder till att de bli sittande och ha svårt att komma igång. I den 

senare delen av grundskolan visar resultatet även att par- och grupparbete kan vara svårt då 

man ser att elever inte accepterar varandras olikheter i lika hög grad. Resultaten samstämmer i 

det här sammanhanget med flera av faktorerna i forskning. Resurser och specialutbildad 

personal var faktorer som påverkar viljan att inkludera elever i svårigheter (Monsen et al., 

2013). Andra elevers attityd till att samarbeta med elever i behov av stöd var något som lärare 

uppgav som en svårighet i inkluderande skolpraktiker enligt Amr et al. (2016). Tid och 

resurser var något som flera forskare också sett att lärare är i behov av (Monsen et al., 2013; 

Boyle et al., 2013; Chiner et al., 2013).  

Kunskapen om hur man kan jobba med vissa grupper av elever i svårighet framkom också. 

Tiden räcker inte till. Det krävs mer tid och resurser om alla elever ska utvecklas sina 

språkförmågor i en inkluderande skolpraktik. Monsen et al. (2013) visade hur stöd i form av 

resurser och specialutbildad personal påverkar viljan att inkludera elever med speciella 

svårigheter. Det överensstämmer med flera studier (Schwab et al., 2015), (Amr et al., 2016) 

och (Paju et al., 2016) där lärare efterfrågar vidareutbildning eller kunskapsutbyte med andra 

lärare.  
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8.2 Slutsats 
 

Min förhoppning är att resultatet i den här studien kan få fler att bli medvetna om vilka 

metoder och strategier som har vetenskapliga belägg att vara framgångsrika i inkluderande 

läs- och skrivundervisning. Inkludering i den bemärkelsen att alla elever deltar utifrån sina 

förutsättningar i en social- och kunskapsmässig undervisningspraktik. 

Den här undersökningen visar att det finns en viss kunskap kring olika metoder och strategier 

inom språk-, läs- och skrivundervisning för att möta mångfalden av elever som finns i ett 

klassrum. Studien visar att en del lärare idag jobbar mer eller mindre medvetet utifrån vissa 

metoder eller strategier som har vetenskapliga belägg att vara framgångsrika för att inkludera 

eleverna i sin språkundervisning. Lärare som deltagit i aktuell fortbildning kring läs- och 

språkundervisning har större kunskap i inkluderande arbetsmetoder inom läs- och 

skrivundervisning än de som inte deltagit. Enligt skollagen (Skollag, 2010:800) ska 

undervisning och utbildning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Jag ser att 

verksamheten inte alltid medvetet vilar på vetenskaplig grund utan mer på erfarenhet och i 

vissa fall nyfikenhet att prova olika metoder eller strategier som man får tillägnat sig på olika 

sätt.  

Jag tycker mig även se att medvetenheten kring inkluderingens fördelar för alla elevers 

lärande inte alltid är så stor utan ses mer som en demokratisk rättighet och något som ingår i 

uppdraget. Det finns ändå ett stort intresse och vilja, enligt denna studie, kring att samarbeta 

samt jobba kollegialt kring olika pedagogiska och didaktiska frågor i skolans verksamheter. 

Detta är något som även forskning visat vara en framgångsfaktor för skolutveckling. Det 

framkommer även i tidigare forskning att kunskap, stöd och resurser är grundläggande 

faktorer för viljan hos lärare att arbeta inkluderande, något som respondenterna även här 

efterfrågade.  

Som speciallärare anser jag att min roll, bland andra, blir att bidra med kunskaper från 

forskningsfältet i skolans utvecklingsarbete inom språk-, läs och skrivutveckling i en 

inkluderande skolmiljö. Jag kommer att möta elever, lärare och föräldrar och i samverkan 

med dessa försöka få varje elev att nå optimalt i sin kunskapsutveckling. 

Undervisningsmiljöer, varierande metoder och strategier är av stor vikt för alla elevers 

lärande. I min roll som speciallärare hoppas jag kunna bidra med kunskap kring både metoder 

och strategier men även att medverka till att utveckla inkluderande skolpraktiker.  

        

 

8.3 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare jobbar med språk-, läs- och skrivundervisning 

i inkluderande skolpraktiker. Att begränsa mig och komma fram till det slutliga syftet tog 

längre tid än jag beräknat. Jag hade från början tänkt analysera resultatet utifrån lärares syn 

och tolkning av inkluderingsbegreppet men då studien hade en tidsomfattning på tio veckor 

och tidsaspekten av största vikt kände jag att det blev allt för omfattande. Jag fick inte heller 

tillräckligt med underlag i intervjuerna för att kunna göra en sådan analys. Frågeställningen 

fanns dock med som en av intervjufrågorna och jag inledde intervjuerna med den. Jag tycker 
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det var en bra inledning som en utgångspunkt för resterande frågor och jag har även med 

svaren i resultatdelen. 

I första stadiet var jag inställd på att göra en enkät. I det fallet hade informanterna varit fler till 

antalet och även anonyma för mig. När jag sedan begränsade mina syftesfrågor till att 

fokusera på metoder och strategier kring läs- och skrivundervisning, valde jag istället att 

använda mig av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. I efterhand ser jag att det 

var ett bra val där jag i mötet med mina respondenter hade givande samtal i vilka jag fick svar 

på mina frågeställningar samt intervjutillfället gav även utrymme till följdfrågor och nya 

tankegångar som jag inte hade kunnat förutse. Fördelen med en enkät är att anonymiteten kan 

leda till ett annat resultat då respondenterna då inte behöver stå till svars för sina åsikter eller 

måste visa sig professionella. Det finns en risk att respondenten i en intervju ger svar som inte 

riktigt stämmer överens med verkligheten. Enligt Ahrne och Svensson (2015) kan en intervju 

följa någon form av outtalat manuskript för hur man ska uttrycka sig om det som intervjun 

handlar om. En ytterligare möjlighet hade även varit att göra observationer som komplement 

till intervjuerna. Det hade varit informationsrikt då jag tror att jag skulle fått sett hur lärarna 

jobbade i praktiken och då också kunnat göra en tolkning av deras inkluderingspraktiker. 

Ahrne et al. (2015) menar att genom att kombinera intervjuer och observationer kan man låta 

intervjuerna bekräfta materialet från observationerna och även få ett material som säger mer 

om det man studerar. Men även här var tiden en begränsande faktor.  

För att det praktiska arbetet med att genomföra intervjuerna skulle bli möjligt valde jag därför 

i första skedet att skicka min förfrågan (bilaga 1) om att intervjua några lärare till rektorer i 

min hemkommun och i angränsande kommuner. Jag genomförde inga intervjuer med personal 

på den skola jag själv jobbar. Informanterna valdes av rektorerna utifrån kriteriet att de hade 

erfarenhet av att arbetade med läs-, och skrivundervisning. Enheterna i kommunen är relativt 

små så rektorerna hade ett begränsat urval.  

Intervjuerna genomfördes på tid och plats i samråd med informanterna. Samtliga intervjuer 

genomfördes på olika arbetsplatser. Enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015) så kan en intervju 

på arbetsplatsen kan innebära att man vill uttrycka saker om sig själv, till exempel att man vill 

framstå som en god medarbetare, i detta fallet kanske som en god pedagog. Jag valde ändå 

detta alternativ för jag ville att det skulle vara enkelt och smidigt för deltagarna att delta. 

Deltagarna fick intervjuguiden (bilaga 3) mailad till sig före intervjun vilket gjorde att de hade 

möjlighet att förbereda sig före vårt samtal. Detta hade samtliga respondenter gjort ganska 

grundligt och flera av dem hade med sig anteckningar som de tittade i under samtalet. Jag lät 

respondenterna uppge ålder, utbildning och antal år som man undervisat och i vilken 

åldersgrupp man undervisade vid intervjutillfället. Dessa uppgifter finns med som 

bakgrundsfakta i studien och jag såg endast vissa samband med resten av empirin när det 

gällde vilken åldersgrupp man undervisade i och använde mig därför endast av de uppgifterna 

i analysarbetet. De tre första intervjuerna, som skedde utanför arbetstid, tog längre tid än de 

övriga. Detta kan förklaras med att vi hade obegränsat med tid och då inte kände oss 

stressade, men även att jag lät respondenterna prata ganska fritt kring frågeställningarna i 

frågeguiden. Jag blev efterhand ”varm i kläderna” och blev bättre på att styra samtalet efter 

mina frågeställningar vilket gjorde att tiden för varje intervju blev kortare. Jag kan i efterhand 

se att jag även kunde varit mer frågvis då det gällde hur lärarna i realiteten jobbade med alla 

elevers delaktighet och inkludering. Detta var en frågeställning som jag skulle velat veta mer 

om.  

Jag valde att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Att transkribera var ett 

tidskrävande arbete men att få allt på papper underlättade analysarbetet av empiriska 
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materialet. Jag lät även respektive respondent få läsa igenom transkriptionen för att 

kontrollera att jag uppfattat dem rätt.  

När jag bearbetade det empiriska materialet använde jag mig av färgpennor i olika kulörer för 

att kategorisera de framkomna metoderna i olika teman som växte fram under analysens gång. 

En kategorisering av intervjuerna i en undersökning kan ge en överblick över stora mängder 

utskrifter och underlättar jämförelser enligt Kvale och Brinkman (2014).     

 

8.4 Vidare forskning 
 

Den här undersökningen visar att det finns vissa kunskaper kring metoder och strategier för 

att jobba inkluderande i språkundervisning finns bland lärare. Jag tycker mig även se att det är 

i den senare delen av grundskolan som lärare ser flest svårigheter med att arbeta inkluderande 

i sin undervisning. Då en växande variation bland elever utmanar lärares kompetens skulle 

fortsatt forskning kunna innebära att undersöka hur kan man på bästa sätt stöttar alla elever i 

sin kunskapsutveckling, framför allt i de senare åren av grundskolan, där lärare ofta känner 

stor press på sig att elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen.  

En annan möjlighet för vidare forskning är att titta på placeringen av möbler i klassrummet 

och vilken betydelse den har för kunskapsutveckling, arbetsklimat och motivation för elever.   
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Bilaga 1 
 
Hej! 

Jag läser sjätte terminen på speciallärarprogrammet på Karlstad Universitet och jag ska under 

vårterminen skriva mitt examensarbete. Jag har valt att undersöka hur lärare arbetar med 

språk-, läs- och skrivundervisning i mötet med den mångfald som finns i ett klassrum. Jag 

kommer i min undersökning intervjua några lärare från olika stadier som undervisar i svenska 

eller språk för att ta reda på vilka metoder eller strategier som de använder i sin undervisning. 

Jag skulle gärna vilja ha ditt godkännande och undrar även om du skulle kunna förmedla 

namn och mailadresser till några lärare på ______ skolan som du tror skulle vilja delta i min 

studie. Jag kommer sedan kontakta dem själv och fråga om de vill delta och bestämma 

tidpunkt och plats. Har du/ni några frågor eller funderingar så hör gärna av dig/er. Önskar svar 

så snart som möjligt. 

Med vänlig hälsning  

Kristina Wilson, speciallärare X-skolan Y-köping 

xxxxx.xxxxxx@ykoping.se 

076-xxxxxxx 

  

mailto:xxxxx.xxxxxx@ykoping.se


 

 

 Bilaga 2 
 
Hej! 

Jag läser sjätte terminen på speciallärarprogrammet på Karlstad Universitet och jag ska under 

vårterminen skriva mitt examensarbete. Jag har valt att undersöka hur lärare arbetar med 

språk-, läs- och skrivundervisning i mötet med den mångfald som finns i ett klassrum. Jag 

kommer i min undersökning samla in data genom att intervjua några lärare från olika stadier 

som undervisar i svenska eller språk för att ta reda på vilka metoder eller strategier som de 

använder i sin undervisning. Jag kommer under intervjun spela in samtalet och senare 

transkribera det för att kunna använda det i min studie. Det är frivilligt att delta i studien, 

möjligt att avbryta om du vill och data som samlas in kommer endast användas i mitt 

examensarbete. När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Namn på 

personer i studien kommer att avidentifieras.  

Din rektor har gett sitt godkännande att tillfråga dig om att delta i studien och jag hoppas att 

du vill delta. Jag behöver ditt svar, via mail, så snart som möjligt och kommer därefter 

kontakta dig för ett skriftligt samtycke och för att boka in en tid för intervjun. Har du några 

frågor eller funderingar så hör gärna av dig. 

Med vänlig hälsning  

Kristina Wilson, speciallärare x-kolan, Y-köping 

xxxxx.xxxxx@y-koping.se 

076-xxxxxxx 
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Jag ger mitt skriftliga medgivande att delta i en intervju som handlar om lärares arbete med 

språk-, läs- och skrivundervisning i mötet med den mångfald som finns i ett klassrum samt 

deras uppfattning om att arbeta inkluderande i dessa verksamheter.  

 

Underskrift:_________________________________________________________________  

Ort och datum:_______________________________________________________________  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervjuguide 
 

Kön: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal år i yrket: 

Åldersgrupp som jag undervisar: 

 

 

 Hur jobbar du med språk-, läs- och skrivundervisning? Metoder/strategier? 

 Hur möter du elever i språk-, läs- och skrivundervisning, i samma klass/grupp med 

olika kunskapsnivåer/förutsättningar? 

 Vilka svårigheter/möjligheter ser du? 

 Vilka kunskaper/erfarenheter kring att undervisa/ möta elevers olikheter har du?  

 Har du tillräckliga kunskaper? Hur har du tillägnat dig dem?  

 Vad betyder ordet inkludering för dig? 

 Vilka positiva/negativa erfarenheter har du av inkluderande undervisning inom språk-, 

läs- och skrivundervisning? 

 Hur arbetar arbetslaget/skolan med elever i behov av särskilt stöd?  

 Finns det elever, utifrån funktionshinder, som är lättare/svårare att inkludera i den 

vanliga  språkundervisningen? 

 Finns det några hjälpmedel eller material som du använd dig av eller har kunskap om, 

i undervisning av elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur tycker du att man i skolan bäst kan hjälpa elever i behöv av särskilt stöd? 



 

 

 


