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Sammanfattning 

Syftet med studien är att tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin 

planering och utvärdering av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar 

dilemman i samband med inkluderande undervisning. Studien är en kvalitativ intervjustudie 

där åtta svensklärare deltar, dessa arbetar i en kommun som de senaste tre åren arbetat aktivt 

och kommunövergripande med inkluderande undervisning. De teoretiska utgångspunkterna 

för studien är Claes Nilholms dilemmaperspektiv och Michael Uljens skoldidaktiska modell. 

Resultatet bekräftar till stor del de slutsatser som framkommer i andra studier inom fältet. 

Lärarna i studien är i grunden positiva till inkluderande svenskundervisning men ser 

dilemman i genomförandet med nuvarande förutsättningar. Mer stöd i form av tid och 

organisation för kollegialt samarbete, planering och utvärdering, fysiska förutsättningar i 

skolbyggnaden, utökat specialpedagogiskt stöd samt specialpedagogisk praktiknära 

kompetensutveckling efterfrågas. När lärare saknar tillräckliga specialpedagogiska 

kunskaper finns risk att de inte kan identifiera elevers behov och anpassa undervisningen så 

att den når alla elever. Det kan leda till exkludering av elever i behov av särskilt stöd. Ett 

återkommande dilemma i studier som undersöker inkludering och som även lärarna i vår 

studie upplever är att de balanserar mellan den enskilde elevens behov och hela klassens 

intresse. Vidare framkommer att inkludering är ett mångfacetterat begrepp, för att utveckla 

undervisningspraktiken behövs en samsyn inom skolan och/eller kommunen vad begreppet 

innefattar. Lärarnas planeringsarbete i svenskundervisningen sker till största delen enskilt 

och de har svårt att benämna ämnesspecifika metoder och arbetssätt vid namn, men uppger 

att de arbetar varierat. Vi uppfattar ett samband mellan enskild planering samt de svårigheter 

lärarna har att benämna ämnesspecifika metoder och arbetssätt. 
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1 Inledning 

Lärare behöver idag kunna hantera heterogena elevgrupper och skapa en inkluderande 

lärmiljö i praktiken. Även om begreppet inkludering inte nämns i skolans styrdokument 

återfinns flera av de värderingar som förknippas med inkludering i styrdokumenten 

(Nilholm & Göransson, 2013). I Skollagen står att: 

  
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. 

  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800, kap 1, 4 

§) 

  

Trots att fokus på inkludering har ökat från politiskt håll finns relativt lite forskning om hur 

lärare i praktiken kan förstå och utveckla inkluderande lärmiljöer. Detta gör att det skapas en 

diskrepans mellan visioner och praxis (Ainscow, Boot & Dyson, 2006; Armstrong, 

Armstrong & Spandagou, 2011; Ahlberg 2015). Vidare har inkluderingsbegreppet ingen 

enhetlig innebörd utan definitionen varierar beroende på kontext, kultur, traditioner samt 

nationella, regionala och lokala policys. Detta leder till att många lärare är osäkra på vad 

begreppet innebär och vad som förväntas av dem (Gidlund, 2018). 

  

Inkluderingsforskningen belyser flera aspekter av vikt för att skapa inkluderande lärmiljöer 

men saknar i dagsläget förklaringar kopplade till lektionsplaneringens roll och de didaktiska 

val lärare gör i undervisningen utifrån sin planering (Kotte, 2017; Van Reusen, Shoho & 

Barker, 2001; Van De Putte & de Schauwers, 2015). För att kunna öka kunskapen om hur 

undervisning kan bli mer inkluderande behövs forskning som berör hur inkludering kan 

omvandlas från ideologi till praktisk handling i klassrummet. Studier som fokuserar på 

inkluderande undervisning utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, torde vara av angeläget 

intresse för praxis. En undersökning kan ge ökad kunskap om hur lärare planerar 

undervisningen för att den ska nå fler elever i klassrummet. 
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Inom specialpedagogiken finns ett dilemma hur själva begreppet specialpedagogik ska 

kunna avgränsas i förhållande till allmän pedagogik. I en inkluderande skola blir 

specialpedagogisk kunskap central för alla lärare och för hela skolan, inte endast en fråga för 

speciallärare och specialpedagoger (Haug, 1998). Vår studie fokuserar på vilka 

uppfattningar svensklärare har om sin planering och utvärdering av inkluderande 

undervisning och huruvida de uppfattar dilemman i samband med inkluderande 

undervisning. Kunskap om detta torde vara viktigt för praxis för att kunna skapa 

inkluderande svenskundervisning där alla elever kan delta och utvecklas. I studien gör vi 

antagandet att lärare i sina lektionsplaneringar har möjlighet att göra didaktiska val som 

påverkar hur inkluderande svenskundervisningen blir.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin 

planering och utvärdering av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar 

dilemman i samband med inkluderande undervisning.  

  

Våra frågeställningar är: 

 

• Hur beskriver svensklärare att de planerar och utvärderar sina lektioner? 

• Hur uppfattar svensklärare sina förutsättningar för att kunna planera inkluderande 

undervisning? 

• Vilka metoder och arbetssätt beskriver svensklärare att de använder för att nå alla 

elever? 

• Hur uppfattar svensklärare sin specialpedagogiska kompetens? 

 

2 Bakgrund 

Redan under 1800-talets första hälft väcktes den politiska idén om en skola för alla. Här ges 

en översiktlig bild av hur en skola för alla har växt fram och realiserats i Sverige genom 

historien. Genom att förstå bakgrunden till en skola för alla och basen till 

inkluderingstanken kan vi bättre förstå den grund som dagens inkluderingsidé vilar på. I 

bakgrunden går vi även igenom centrala begrepp i denna studie samt hur vi använder dem. 

  



	 3	

2.1  Historisk tillbakablick 

1842 lagstadgades folkskolan som obligatorisk skolform i Sverige. Ett parallellskolesystem 

rådde i landet, det vill säga att det fanns olika vägar till utbildning beroende på social 

klasstillhörighet. Folkskolan var en utbildningsväg för de lägre klasserna. 

Industrialiseringens framväxt förde med sig klasskillnader, social oro och arbetarrörelsens 

framväxt.  Social rättvisa ansågs inte längre vara att alla barn skulle ha rätt till skolgång, det 

började ställas krav på att minska klasskillnaderna genom ett gemensamt utbildningssystem 

för alla. En anledning till ökade krav om en skola för alla var att överbrygga sociala 

motsättningar. En annan anledning var att även arbetarklassens barn skulle få tillgång till 

bättre skolor och därmed bättre möjligheter för framtiden. Ur dessa tankar utvecklades sedan 

det som kom att kallas bottenskola, en gemensam skolgrund för alla elever. I början av 60-

talet inrättades grundskolan, en gemensam skolform från årskurs 1 till årskurs 9. Många 

ansåg nu att tankarna om en skola för alla var uppfyllda (Nilholm & Göransson, 2013). 

2.1.1 Organisatorisk differentiering 

Samtidigt som idén om en skola för alla går långt tillbaka i tiden kan man i en skolhistorisk 

tillbakablick fastställa att skolan alltid har haft särlösningar för elevgrupper som ansetts 

behöva kortare skolgång eller inte ansetts kunnat följa ordinarie undervisning. Elever i lägre 

socialgrupper, flickor och elever med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar har i 

perioder varit segregerade från en gemensam utbildning (Hjörne & Säljö, 2013).   

  

Traditionellt sett har det funnits två olika synsätt för att skapa en organisatorisk 

differentiering och särskilja elever från den övriga gruppen (Emanuelsson, 2004). 

  

1. Skälet till att dela in elever som är i behov av stöd i en mindre grupp är att de 

anses få ett kvalitativt sett bättre stöd, tillsammans med andra elever som också 

är i behov av stöd, än vad de kan få i vanlig klass. 

  

2. Skälet till att dela in elever som är i behov av stöd i en mindre grupp är att de 

inte kan följa undervisningstakten i klassen och därmed sänker tempot eller stör 

ordningen för övriga elever. 
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Utifrån ovanstående synsätt blev det under 40- och 50-talen angeläget att kunna kategorisera 

elever utifrån deras funktionsnedsättningar och sammanföra dessa i homogena så kallade 

hjälpklasser (Emanuelsson, 2004). 

2.1.2 Integrering 

Under mitten av 60-talet började kategoriseringen av elever ifrågasättas. Flera studier som 

visade negativa effekter av den organisatoriska differentieringen genomfördes (Hjörne & 

Säljö, 2013). En studie visade att nära hälften av eleverna som undervisades i hjälpklass inte 

fullgjorde sina studier (Emanuelsson, 1976). Samma studie visade att elever som placerats i 

någon form av hjälpklass sällan återvände till sin vanliga klass och de kompensatoriska 

effekterna ansågs därför ringa. 

  

Röster som ville avskaffa specialskolor och olika typer av särlösningar höjdes och begreppet 

integrering blev angeläget. Särskilt specialskolor kritiserades där elever med exempelvis 

fysiska funktionsnedsättningar eller utvecklingsstörning undervisades långt från sina hem 

(Nilholm & Göransson, 2013). Begreppet integrering eller full integrering innebär att en 

elev är fysiskt, socialt och funktionellt integrerad. Den fysiska integreringen avser 

placeringen, den sociala ömsesidighet och kommunikation samt den funktionella deltagande 

i gemensamma aktiviteter (Brodin & Lindstrand, 2010). Kritik som framförts mot 

integreringsförespråkare är för det första att begreppet integrering kommit att handla för 

mycket om den fysiska placeringen. För det andra har kritiken gällt att integrering alltjämt 

handlat om att identifiera avvikelse kontra en norm. Dessa avvikande elever ska sedan 

integreras i en verksamhet som från början inte är anpassad för elevers olikheter (Nilholm & 

Göransson, 2013). 

2.1.3 Inkludering 

I och med Läroplanen 1980 så betonades den enskilda skolans ansvar för elever med 

särskilda behov och den organisatoriska differentieringen minskade. Särskilda 

undervisningsgrupper och skoldaghem upprättades och möjligheten till en anpassad 

studiegång infördes. Detta medförde att fler elever kunde följa undervisningen i sin ordinarie 

klass (Hjörne & Säljö, 2013). I de två nästföljande läroplanerna ökade skolans ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd ytterligare och individens behov av stöd hamnade i fokus. 

Skollagen formulerar att “Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
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behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. “ (SFS 

2010:800, 3 §) 

  

Begreppet inclusion dyker upp i USA redan på 50-talet och har sitt ursprung i 

medborgarrättsrörelsen (Persson & Persson, 2012). Inom pedagogiken kan 

inklusion/inkludering ses som ett begrepp som utvecklades ur den kritik som berörde 

integrationsbegreppet. Inkluderingsförespråkare ansåg att skolan skulle utgå från alla elevers 

olikheter redan från början och ge alla elever en naturlig plats i skolverksamheten. Dessa 

idéer byggde på de värderingar som egentligen funnits med sedan grundskolans införande i 

början av 60-talet. Ambitionen att utgå från elevers olikheter är en av inkluderingens 

huvudprinciper. Ambitionen stannar emellertid inte enbart vid pedagogik utan inkludering 

handlar också om hur vi vill att ett framtida samhälle ska vara utformat (Persson & Persson, 

2012). Inkludering kan därmed ses ur ett ideologiskt perspektiv. 

2.2 Inkluderingens mångfacetterade betydelse 

Definitionen av inkludering i skolsammanhang är oklar vilket gör att det finns farhågor att 

begreppet kan komma att omges med en feelgood retorik som ingen kan motsätta sig 

(Armstrong, Armstrong & Spandagou, 2011). Då begreppet oftast medför positiva 

värderingar används det av olika aktörer inom exempelvis politik, intresseorganisationer och 

förvaltning för att föra fram deras intressen (Nilholm, 2006; Kotte, 2017). I många fall har 

inkludering blivit en ny terminologisk retorik snarare än en förändring av praktiken. Om 

förändringen endast sker i retoriken blir det otydligt och oklart hur praktiken ska se ut för att 

möjliggöra inklusion om det saknas en tydlig definition (Armstrong, Armstrong & 

Spandagou, 2011). Även Ahlberg (2015) och Ferguson (2008) menar att det tycks finnas en 

klyfta mellan ideologi och praktik. När inkludering har olika betydelser för olika människor 

kan det sluta i att det samtidigt betyder allt och ingenting (Armstrong, Armstrong & 

Spandagou, 2011). Trots detta har inkludering en hög prioritet i utbildningspolitik över hela 

världen. Det kan ses som en följd av att skolan speglar samhället som också utvecklats i 

riktning mot att vara mer tillgängligt för alla. Inkluderande undervisning kan således ses 

som en del i ett demokratiskt samhälle där varje individ kan delta i undervisningen och 

utveckla demokratiska centrala förmågor (Hjörne & Säljö, 2013).  I anslutning till detta har 

farhågor lyfts att utan stöd för hur inkluderingsprocessen ska ske i Läroplanen finns risk att 
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elever i behov av särskilt stöd själva får bära ansvaret för att anpassa sig till den 

undervisning som råder i det reguljära klassrummet (Nilholm & Göransson, 2013). 

  

En aspekt av inkludering kan förstås som ett pedagogiskt paradigmskifte. Kotte (2017) 

refererar till detta som en pedagogisk synvända där det är skolan och lärmiljön som ska 

anpassas till eleven och inte tvärtom. Med avstamp i en skola för alla ska elever i 

skolsvårigheter få en likvärdig utbildning med högre måluppfyllelse. Inkludering kan även 

ses som en kritisk hållning till specialpedagogiken som vissa menar inte bidragit till 

förståelsen av skolmisslyckanden eller till att förbättra lärandet (Ahlberg, 2015). Mot den 

bakgrunden blir inkludering ett nytänkande inom specialpedagogiken som syftar till att alla 

elever ska vara delaktiga i en likvärdig undervisning på samma villkor. Inkludering som 

ideologi kan således förändra synen på hur vi ser på likhet och olikheter även i 

undervisningssammanhang (Mintz & Wyse, 2015). 

2.2.1  Begreppen inkluderande undervisning och inkludering 

Det finns ingen entydig definition på begreppet inkluderande undervisning vilket delvis 

beror på att begreppet inkludering kan ha olika innebörd. Ainscow, Booth och Dyson (2006) 

delar in inkluderingsbegreppet i en bred och en snäv definition enligt hur begreppet 

inkludering används i praktiken. Den snävare definitionen utgår från att inkludera specifika 

elevgrupper, huvudsakligen menas då elever i behov av särskilt stöd eller elever med olika 

funktionsnedsättningar som ska inkluderas i reguljära skolor och klasser. Den bredare 

definitionen utgår inte från någon specifik grupp utan utgår snarare från att alla elever är 

olika och hur skolan ska möta den mångfalden. 

  

I vår studie kommer vi att använda begreppet inkludering enligt Ainscow, Booth och 

Dysons (2006) bredare förståelse. Det innebär att vår förståelse av begreppet inkludering 

även innefattar demokratiska processer i skolan och social gemenskap. I en inkluderande 

praktik tolkar vi in en strävan och vilja att lärarna i lektionsplaneringen förbereder för att 

alla elever ska kunna och vara motiverade att delta i undervisningen samt vara en del i en 

lärande gemenskap. 
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2.2.2  Begreppet specialpedagogisk kompetens 

Specialpedagogik är ett kunskapsområde med tvärvetenskaplig grund som saknar en 

enhetlig definition, avgränsningen i förhållande till pedagogik debatteras (Ahlberg, 2015; 

Haug, 1998). Specialpedagogiken kan ses som en förlängning av den allmänna pedagogiken 

och ett stöd till dess tillkortakommanden. Ann Ahlberg (2015) beskriver 

specialpedagogikens uppdrag som att skapa villkor och förutsättningar som främjar elevers 

lärande och delaktighet. Detta arbete utförs på organisations-, grupp- och individnivå och 

kan se olika ut beroende på skolans lokala kontext. I en inkluderande skola blir 

specialpedagogisk kunskap central för all personal i skolan och inte endast en fråga för 

specialpedagoger och speciallärare (Haug, 1998). En efterfrågan på specialpedagogisk 

kompetensutveckling finns hos många lärare för att kunna möta elevers olika behov i 

klassrummet (Kotte, 2017; De Boer & Pijl & Minnaert, 2011). 

  

Specialpedagogik kan ha goda effekter för skolutveckling och ökad måluppfyllelse enligt 

Skolinspektionen (2012). Skolverket (2018) har tagit fram två specialpedagogiska 

lärmoduler, det specialpedagogiska lyftet, för kompetensutveckling av Sveriges lärare. 

Målet för dessa är att stärka kompetensen i att möta elevers olika behov, exempelvis genom 

att differentiera didaktiken. Med specialpedagogisk kompetens menar vi en stärkt kompetens 

för att anpassa undervisningen efter elevers olika behov. 

3 Tidigare forskning  

I denna del redogörs för tidigare forskning inom ramen för studiens syfte. Syftet är att 

tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin planering och utvärdering 

av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar dilemman i samband med 

inkluderande undervisning 

3.1 Sökning av källor 

Vi började med att söka artiklar och avhandlingar på Primo, Eric och DiVa och läsa 

sammanfattningarna. Sökorden som användes i olika kombinationer var inclusion, 

inkludering, inclusive education, inclusive teaching strategies, dilemmas, differentiated 

teaching, teachers’ perceptions, teachers attitudes, lesson planning och Universal design for 

learning. De artiklar och avhandlingar som passade vårt syfte och våra frågeställningar, och 
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som publicerats efter år 2000, lästes i sin helhet. Vi hittade också relevant litteratur via 

artiklars och avhandlingars litteraturlistor. 

3.2 Lärares uppfattningar och förutsättningar för inkluderande undervisning 

Den internationella forskning som berör lärares uppfattningar och förutsättningar i relation 

till inkludering vi har funnit tenderar att utgå från det som Ainscow, Booth och Dyson 

(2006) benämner som en snävare definition av inkludering. Denna definition utgår från att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd eller elever med olika funktionsnedsättningar i 

reguljära skolor och klasser. Lärarens roll och positiva uppfattningar om inkludering har i 

flera studier visat sig vara en betydande framgångsfaktor när det gäller att implementera 

inkluderande undervisning (Van Reusen, Shoho & Barker, 2001; Avramidis & Norwich, 

2002; Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013). 

  

Lärares uppfattningar om inkludering skiljer sig åt i olika studier. I två internationella 

metastudier har Avramidis och Norwich (2002) samt De Boer, Pijl och Minnaert (2011) 

sammanställt resultat angående lärares attityder av integrering/inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd. De Boer, Pijl och Minnaert (2011) har granskat 26 studier om låg- och 

mellanstadielärares attityder till inkluderande undervisning. Resultatet av metastudien visar 

att lärarna har en övervägande negativ eller neutral attityd till inkludering. Resultaten skilde 

sig från Avramidis och Norwich (2002) tidigare sammanställning, av ca 60 studier, som 

visar att lärarna är något mer positiva till inkludering. Lärares positiva uppfattningar om 

inkludering kunde i studien även kopplas till en större benägenhet att förändra 

undervisningen (Avramidis & Norwich, 2002). 

  

En amerikansk, kvantitativ surveystudie som undersöker 125 högstadielärares attityder till 

inkludering av elever med funktionsnedsättningar visar att lärare som är negativa till 

inkluderande undervisning inte använder inkluderande undervisningsstrategier lika ofta som 

andra lärare (Van Reusen, Shoho & Barker, 2001). Detta kan begränsa elevers lärande och 

resultat och kan i sin tur skapa en ond cirkel där begränsade undervisningsstrategier ger 

sämre resultat och skapar en negativ syn på inkluderande undervisning. En annan survey av 

Boyle, Topping och Jindal-Snape (2013) har undersökt attityder till inkludering hos 391 

lärare och skolpersonal på ledningsnivå i 19 skolor och 6 resursskolor i Skottland. Resultatet 

visade att majoriteten av deltagarna var positiva till inkludering. I samma studie menade 
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forskarna att det fanns en tydlig koppling mellan lärarnas attityder till inkludering samt till 

graden av stöd och resurser som erbjöds. 

  

Lärarnas attityder till inkludering är enligt forskningen länkade till vissa variabler (De Boer, 

Pijl & Minnaert, 2011; Avramidis & Norwich, 2002; Van Reusen, Shoho & Barker, 2001; 

Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013). En stor inverkan på lärarnas attityder har skolans 

arbete med värdegrund, graden av stöd och förutsättningar av exempelvis specialpedagog/ 

speciallärare och elevassistenter, material, lokaler, hur den inkluderande undervisningen 

utförs i praktiken samt klasstorlek. Ju mindre klass desto mer positiva är lärarna till 

inkludering (Avramidis & Norwich, 2002; De Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Van Reusen, 

Shoho & Barker, 2001). För att kunna erbjuda en god inkluderande undervisning behövs 

förutsättningar i form av långsiktig fortbildning, tid för samarbete och planering, 

tydliggörande av lärarens roll och ansvar för inkluderande utbildning, lämpligt material och 

stödpersonal (Van Reusen, Shoho & Barker, 2001). 

  

Gunnþórsdóttir och Jóhannesson (2014) har i en isländsk studie undersökt diskursen 

angående inkludering i isländska skolor genom att analysera 10 lärarintervjuer samt 

styrdokument och artiklar i media. Studien visar motsägelsefulla resultat gällande lärares 

uppfattningar av inkludering. Å ena sidan är lärarna överens om att de flesta elever drar 

nytta av inkludering, å andra sidan är lärarna osäkra på om inkluderande undervisning är 

möjlig i praktiken. Lärarna kunde inte själva se motsägelsen i att se inkludering som en extra 

arbetsuppgift och samtidigt som en demokratisk rättighet. Ett mönster som upptäcktes var att 

lärarna uppfattar att deras huvuduppgift är att undervisa en normalelev och att inkludering är 

en uppgift som tillkommer och som ställer ytterligare krav. I studien framkommer också att 

undervisningen oftast planeras utifrån en normalelev och att lärarna tycker att det är enklare 

att undervisa homogena grupper med normalelever. Detta kan ha sin grund i att lärarna inte 

anser sig ha möjlighet att individuellt undervisa elever när det bara är en undervisande lärare 

i klassrummet. Därför anser de att de har tur om de slipper elever i klassrummet som tar mer 

av lärarens tid och resurser. Merparten av lärarna i studien menade att kraven på lärarna ökat 

och att de hade svårt att möta kraven när arbetsmiljön och lärmiljön inte förändrats. Vidare 

redogjorde lärarna för att de saknade resurser för att klara av att möta alla elevers behov i 

helklass. De isländska lärarna upplever att de nya kraven skapat ytterligare en arbetsbörda 

som lärarna inte har arbetstid till att utföra. I sin analys kommer Gunnþórsdóttir och 

Jóhannesson (2014) fram till att lärarna anser inkludering som en god ideologi men att det 
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finns en underton av att något gått fel. Lärarna menar att systemet inte fungerar. I sin slutsats 

hävdar forskarna att synen på undervisningen i studien kan göra att individuella behov ses 

som individuella problem och inte som ett generellt problem i lärmiljön som angår alla i 

klassrummet. I flera andra studier finns också stöd för att problematiken delvis återfinns i 

skolsystemet och inte i inkludering som ideologi (Dunne, 2006; Ferguson, 2008). 

3.2.1 Specialpedagogisk kompetens 

Flera internationella studier visar att lärare är oroliga över genomförandet av inkluderande 

undervisning och önskar mer kunskap om och utbildning inom inkludering och 

specialpedagogik. Elaine Kotte (2017) har i sin avhandling om inkluderande undervisning 

gjort en enkät och en fallstudie i svenska skolor. Avhandlingens resultat visar att lärarna är 

positiva till inkludering men anser att det är ett svårt uppdrag att genomföra. Lärarna 

upplever att kraven på den enskilde läraren i klassrummet ökar och att det i sammanhanget 

krävs en ökad specialpedagogisk kompetens. Det förefaller finnas en länk mellan lärares 

positiva inställning till inkluderande undervisning och till hur mycket erfarenhet och 

kunskap läraren har av specialpedagogik. Lärares uppfattningar kring inkludering blir mer 

positiv när de utvecklar den expertis som behövs och ser att den ger resultat (Avramidis & 

Norwich, 2002; De Boer, Pijl & Minnaert, 2011; Van Reusen, Shoho & Barker, 2001). Ett 

flertal studier visar att lärare inte anser sig ha tillräcklig kompetens i hur de ska utbilda 

elever i behov av särskilt stöd (Avramidis & Norwich, 2002; De Boer, Pijl & Minnaert, 

2011; Kotte 2017). En studie som motsäger att lärare önskar mer specialpedagogisk 

kompetens är Gunnþórsdóttir och Jóhannesson (2014). Studiens resultat visar att lärarna 

anser att de har kompetensen men att faktorer utanför deras påverkan gör att 

inkluderingsuppdraget inte blir framgångsrikt. Dessutom framträder ett mönster i studien, 

elever behöver en officiell diagnos för att bli erbjudna stöd. Resultaten indikerar att det 

isländska skolsystemet kan ha misslyckats med att se till att lärarna har kunskaper för att 

kunna möta specialpedagogiska behov hos elever. Detta kan kopplas till Cameron (2017) 

som i sin studie undersöker lärarstudenters attityder, erfarenheter samt planering och 

utförande av inkluderande undervisning. Cameron kommer fram till slutsatsen att en 

förutsättning för att implementera inkluderande undervisning i klassrummen är att lärarna 

får kompetens samt inser att de behöver ha specialpedagogisk kompetens för att klara av 

uppdraget. Med en inkluderande praktik behöver lärarna ökad specialpedagogisk kompetens 

för att kunna identifiera och möta alla elevers behov. Därför behövs en långsiktig 

fortbildningsplan som genomsyrar både lärarutbildningen och hela skolorganisationen, där 
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fokus ska ligga på specifika verktyg och metoder för undervisning (Van Reusen, Shoho & 

Barker, 2001; Mintz & Wyse, 2015). 

3.3 Planering och utförande som möter alla elever 

Det finns ett behov av ökad forskning kring inkluderande undervisningsstrategier samt ett 

behov hos lärare att lära sig att använda strategierna på ett korrekt sätt. “If inclusive 

education is to be successful, it is critical that teachers believe in, engage in, and are skilled 

in effective approaches to planning and making adaptions for students with disabilities in the 

general education classroom” (Cameron, 2017, s. 1041). Inkludering består enligt Kotte 

(2017) av en terminologisk förståelse, en pedagogisk synvända och ett pragmatiskt 

bemötande. För att åstadkomma en inkluderande skola bör lärare vara medvetna om 

inkluderingens mångfacetterade betydelse och vilken betydelse den definition de använder 

har på undervisningen. En snäv tolkning styrker individens rättigheter medan en bredare i 

högre grad fokuserar på delaktighet, gemenskap och demokratiska värden. Den förstnämnda 

definitionen kan riskera att exkludera eleven från den gemensamma undervisningen så att 

det blir placeringen i klassrummet som utgör inkluderingen, den andra definitionen kan 

riskera att elever i behov av särskilt stöd kan hamna i skymundan. 

  

Kotte (2017) menar att en stor utmaning för lärare verkar vara att hitta strategier och 

arbetssätt som kan tillgodose elevers olika behov i klassrummet. Detta kan ses som en 

ständig process för att utveckla undervisningen för att passa alla elever. Den pedagogiska 

synvändan som Kotte (2017) refererar till syftar till att det är lärmiljön som ska anpassas 

efter eleverna och inte tvärtom. Även Ferguson (2008) betonar vikten av den pedagogiska 

synvändan då problematiken lyfts från eleven och diagnostisering för att istället fokusera på 

lärmiljöns betydelse och ett salutogent synsätt. 

  

Hur inkluderande undervisning ser ut är svårt att definiera då det saknas en entydig 

definition av begreppet inkludering i skolsammanhang. Det finns i gengäld mer 

effektivitetsforskning om metoder och arbetssätt som förbättrar kunskapsresultaten för 

elever i behov av särskilt stöd i inkluderade lärmiljöer. I en rapport från Vetenskapsrådet 

inom området specialpedagogik/inkludering har Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) i 

en metastudie undersökt vilka stödinsatser som främjar måluppfyllelse för elever i 

svårigheter. I studien har 38 metaanalyser för fem olika arbetssätt sammanställts; 
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kamratlärande, samarbetslärande, explicit undervisning, metakognitiva strategier och 

individuellt lärande. Dessa anses vara representanter för generella pedagogiska stödinsatser. 

Tre av insatserna visar goda effekter på måluppfyllelsen av elever i svårigheter, dessa var 

explicit undervisning, kamratlärande och träning i metakognitiva strategier. Särskilt 

framgångsrikt var explicit undervisning i kombination med strategisk undervisning. När det 

gäller individuell undervisning finns det få studier och de som finns visar på måttliga 

effekter. Även samarbetslärande saknar entydiga resultat för elever i svårigheter men visar 

god effekt på elever i allmänhet. Dessa båda metoder saknar tillräcklig evidens men kan inte 

avfärdas som effektiva arbetssätt för elever i svårigheter. 

3.3.1 Didaktisk differentiering 

I inkluderande undervisning fungerar det inte att använda traditionella metoder i den mening 

det förväntas att alla elever i klassen gör samma uppgift på samma sätt. Däremot kräver 

inkluderande undervisning att läraren har ett positivt synsätt och en tro på att eleven har 

potential att lära sig när det är rätt betingelser. Läraren behöver också lämna föreställningar 

såsom att vissa elevers närvaro hindrar lärandet för andra elever. För att komma tillrätta med 

individuella svårigheter behöver först och främst undervisningsstrategierna för hela klassen 

modifieras (Spratt & Florian, 2015). I en fallstudie har Corbett (2001) dragit slutsatsen att 

differentiering innebär att använda många olika metoder och arbetssätt, att arbeta kollegialt 

samt att dela med sig av specialistkunskaper. Lärare som ser elever som kompetenta och 

visar det i ord och handling får elever att känna sig trygga. Lärarna ska inte bara använda 

självbedömning utan de måste också använda informationen de får för att utveckla 

undervisningen. När elever känner att de blir lyssnade på och får en chans att delta i 

aktiviteter som är meningsfulla för dem i ett gemensamt sammanhang så väljer de ofta att 

engagera sig och delta i undervisningen. Den pedagogik som fungerar för elever i behov av 

särskilt stöd fungerar för alla elever (Corbett, 2001). 

  

Det finns studier som pekar på att differentierad undervisning verkar vara framgångsrikt för 

alla elever (Capp, 2017; Ferguson, 2008; Cameron, 2017). I differentierad undervisning 

använder läraren inte en standardmetod eller en standarduppgift som ska passa alla utan är 

aktiv och observant på behoven i klassrummet och reflekterar över hur undervisningen kan 

förhålla sig till dem (Ferguson, 2008). Läraren är flexibel och använder många olika 

strategier och metoder så att både innehållet, elevens lärprocess och lärmiljön beaktas för att 

möta elevernas lärande. Produkten, det vill säga hur eleven visar vad den kan och förstår, 
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kan också behöva differentieras. Differentiering karaktäriseras av tydlighet, flexibilitet, 

förutsägbarhet, logisk följd, tydliga mål, elevaktivitet samt formativ bedömning som guidar 

elev och lärare mot målen. Lärarna accepterar och planerar för elevers olikheter i förväg 

genom att bygga in flexibilitet i uppgifter såsom plats, material, tid, grupper och instruktion. 

Utöver det kan läraren differentiera utefter elevens förmågor, intressen samt hur eleven 

föredrar att ta till sig lektionsinnehållet. Stödstrukturer tillhandahålls med olika grad av stöd. 

   

En inkluderande strategi för att nå alla elever i klassrummet är ramverket Universal Design 

for Learning (UDL) (Ferguson, 2008). UDL ramverket är en typ av differentiering där 

läraren redan i planeringsstadiet reflekterar över hur undervisningen kan utvecklas för att 

bättre passa individens behov. I en metalitteraturstudie undersöktes om UDL ramverket som 

förhållningssätt bidragit till en effektivare lärprocess för alla elever. Resultaten tyder på att 

UDL är ett effektivt förhållningssätt för att stötta alla elever i sin lärprocess i ett heterogent 

klassrum (Capp, 2017). 

 

Det handlar inte bara om vilka metoder och arbetssätt som används utan om hur de används. 

En skotsk fallstudie av Lani Florian och Kristine Hawkins (2011) med observation och 

intervju som metod visar hur lärare omsätter inkludering i praktiken. Differentiering kan 

vara exkluderande om läraren på förhand identifierat behov och har bestämt att en elev ska 

göra något annat än gruppen, i klassrummet blir eleven då marginaliserad. En inkluderande 

undervisning handlar om att elever kan få anpassningar genom att själva kunna välja 

uppgifter och aktiviteter som alla i klassen kan välja, på detta sätt undviks stigmatisering 

(Florian & Hawkins, 2011). På liknande sätt går Fergusons (2008) resonemang om att 

ramverket UDL stöder inkluderande undervisning. I inkluderande undervisning möts alla 

elever som individer men de blir inte marginaliserade i klassen genom att läraren visar på 

deras olikheter. 

3.3.2 Goda relationer och delaktighet 

Goda relationer är en framgångsfaktor för inkluderande undervisning.  Om det finns en 

pedagogik för inkludering så är det enligt Corbett (2011) “a connective pedagogy”. Denna 

pedagogik knyter an till individen och dess sätt att lära samt till hela läroplanen och 

skolorganisationen. 
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En kvalitativ intervjustudie av Van De Putte och de Schauwers (2015) har undersökt vad vi 

kan lära av lärare som undervisar elever med funktionsnedsättningar i inkluderande 

lärmiljöer. Studien visar att lärare behöver arbeta och komma i kontakt med barnet med 

funktionsnedsättning i klassrummet för att bygga upp kommunikation och relation. Mötet 

med det funktionsnedsatta barnet möjliggör ett salutogent förhållningssätt som utgår från 

elevens förmågor och inte från svårigheterna. Genom ett salutogent förhållningssätt kan 

fokus skiftas från vad som är fel på eleven till vad som behövs för att barnet ska vara 

delaktig i undervisningen och socialt i gruppen. Relationsbyggandet i sig ses som ett verktyg 

för inkludering. 

3.3.3 Kollegialt lärande 

En del av inkluderande undervisning handlar om att främja elevaktivitet i undervisningen, 

det är en ständig balansgång mellan elevens individuella förutsättningar och läroplanens 

mål. I lärarens uppgifter ingår att differentiera undervisningen, organisera, vara flexibel i 

klassrummet samt hitta en balans mellan att stötta eleven socialt samt att lära ut mer 

teoretiska och praktiska kunskaper (Van De Putte & de Schauwers, 2015). För läraren är 

detta en lärprocess där barriärer ses som utmaningar och ett tillfälle till sökandet efter nya 

arbetssätt. Denna process förändrar läraren som lär sig ett nytt sätt att tänka. För att kunna ge 

sig ut på okänd mark där det inte finns givna svar behövs stöd för läraren. Stödet återfinns i 

arbetslaget eller i andra kollegiala lärarteam (Van De Putte & de Schauwers, 2015). 

  

Flera studier återkommer till kollegialt lärande som en framgångsrik lärprocess för 

inkluderande undervisning (Ferguson, 2008; Kotte 2017; Van Reusen, Shoho & Barker, 

2001). I en heterogen skolmiljö med ökande krav på lärare och skola krävs det att lärare 

samarbetar. Kollegialt stöd ses som en viktig faktor för inkluderingsprocessen (Ferguson, 

2008; Boyle, Topping & Jindal-Snape, 2013). I det kollegiala lärandet utvecklas lärare då de 

tillsammans ser elever ur ett helhetsperspektiv och aktivt deltar för att söka lösningar (Van 

Reusen, Shoho & Barker, 2001; Kotte 2017). Under dessa kollegiala träffar kan lärare dela 

med sig av effektiva undervisningsplaneringar och effektiva metoder i undervisningen samt 

diskutera resultat. I en etnografisk observationsstudie som pågått under fyra år i en 

progressiv grundskola i USA har Kugelmass (2001) studerat hur lärare och skolan arbetat 

med inkluderingsprocessen. Studien visar att förändringen var avhängig av att kollegiala 

processer utvecklades och stärktes. Lärarna på skolan var av åsikten att kollegialt lärande 

stärker den enskilde lärarens undervisning. Rektor var en central del av att möjliggöra 
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kollegialt lärande. En annan komponent av vikt i det kollegiala lärandet var självrannsakan 

som var en katalysator i utvecklingsprocessen. 

3.4 Fyra dimensioner i inkluderande undervisning 

Studier tyder på att pedagogiska arbetssätt och strategier står i centrum för inkluderande 

undervisning (Molbaek, 2017; Kotte, 2017). I en kvalitativ fallstudie av Molbaek (2017) har 

inkluderande lärstrategier och hur dessa kan utvecklas studerats. I studien intervjuades 11 

lärare, dessutom analyserades forskning om effektiva lärstrategier och inkludering för att 

identifiera vad inkluderande undervisning består av. Hypotesen är att inkludering bygger på 

val som läraren gör innan, under och efter undervisningen. Lärarens systematiska arbete och 

medvetenhet om dessa val kan säkerställa ökad delaktighet både socialt och akademiskt och 

leda till ökad inkludering. Lärarna i Molbaeks (2017) studie försöker att differentiera 

utbildningen men återkommer till att det är svårt på grund av tidsbrist samt brist på kunskap 

hur differentiering kan gå till. Istället arbetar lärarna mer med inramningen samt använder 

praktiska metoder och redan etablerade metoder som de känner till (Molbaek, 2017). 

  

I sin intervjustudie kunde Molbaek (2017) identifiera fyra dimensioner i inkluderande 

undervisning; inramning, relation, didaktisk samt en organisatorisk dimension. I inramning 

ryms strategier såsom rutiner, regler och tydlighet, tydliga mål, aktiviteter och hur läraren 

vill att eleverna ska ta sig an uppgifterna. I denna dimension finner eleven förutsägbarhet 

och trygghet för att aktivt kunna delta i lärprocessen. För att möta alla elevers behov 

behöver läraren ha fokus på kommunikationens tydlighet och skapa en pedagogisk lärmiljö 

som både innehåller flexibilitet och kontinuitet. I den relationella dimensionen ligger fokus 

på att skapa en god relation till eleven genom sin egen förförståelse om eleven och god 

kommunikation, även hur läraren kommunicerar om eleven påverkar elevens förutsättningar 

att delta socialt och kunskapsmässigt i läraktiviteterna. Vidare avspeglas lärarens strategier 

dennes syn på normalitet och avvikelse, lärande och utveckling. Skolkulturen och 

värdegrundsarbetet påverkar i hög grad synen på inkludering och dess eventuella gränser. 

Lärarens arbete är att samarbeta och underlätta kommunikation mellan alla centrala aktörer 

inom och utanför skolan. Lärarnas relationella kompetens är en avgörande 

inkluderingsfaktor. I den didaktiska dimensionen återfinns lärarens kunskap om ämnet, 

undervisningskompetens samt kunskap om elevernas olika förmågor samt sätt att lära. I den 

didaktiska dimensionen återfinns även lärarens kompetens att differentiera undervisningen, 
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sätta tydliga lärandemål och arbeta med formativ bedömning. Vidare är kritisk utvärdering 

av undervisningen ett sätt att kontinuerligt utveckla undervisningen. Den organisatoriska 

dimensionen innefattar skolans kultur, normer och värden. Fokus i denna dimension är 

skolledarens roll och prioriteringar samt stöd för att utveckla en skola för alla. Molbaek 

(2017) betonar även hur centralt det är att lärarna utvecklar sin professionalitet genom att 

delta i kollegial professionsutveckling/ kollegialt lärande. 

3.5 Sammanfattning  

Lärares uppfattningar om inkludering skiljer sig åt i olika studier och är länkade till vissa 

variabler. Variabler som påverkar uppfattningen om inkludering kan härledas till skolans 

värdegrundsarbete, graden av stöd och resurser, utbildning, klasstorlek, tid för kollegialt 

samarbete och planering, erfarenhet och kunskap av specialpedagogik samt tydliggörande av 

lärarens roll och ansvar för inkluderande utbildning. De lärare som är positiva till 

inkludering har större benägenhet att förändra sin undervisning samt att använda 

inkluderande metoder och arbetssätt. Lärarnas attityd kopplas således både till 

förutsättningar som berör deras egen kompetens men också till organisatoriska 

förutsättningar i skolan. 

 

Hur inkluderande undervisning ser ut är svårt att definiera då det saknas en entydig 

definition av begreppet inkludering i skolsammanhang. Det finns studier som pekar på att 

differentierad undervisning verkar vara framgångsrikt för alla elever. Vidare kan 

relationsbyggande i sig ses som ett verktyg för inkludering. Det handlar inte bara om att 

hitta rätt metoder och arbetssätt för att göra undervisningen mer inkluderande utan lärarna 

måste även lära sig att använda dessa på rätt sätt. För att ge stöd i ett inkluderande 

förhållningssätt återkommer flera studier till det kollegiala lärandet som framgångsrik 

metod. 

 

Den forskning vi har presenterat kopplas till studiens syfte genom att den på olika sätt berör 

våra forskningsfrågor. Forskningsbakgrunden visar att det finns ett behov av ökad 

ämnesdidaktisk forskning kring lärares didaktiska val undervisningen. Det finns ingen 

ämnesdidaktisk forskning som fokuserar på inkluderande undervisning i svenskämnet vilket 

är fokus i denna studie. Vår studie kan tillföra kunskap om hur lärare genom sin 

lektionsplanering kan främja alla elevers lärande i svenskundervisningen  
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4 Teorival 

De teoretiska utgångspunkter som används för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar är Uljens (1997) reflektiva skoldidaktiska modell och Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv. Studiens syfte är att tillföra kunskap om vilka uppfattningar 

svensklärare har om sin planering och utvärdering av inkluderande undervisning och 

huruvida de uppfattar dilemman i samband med inkluderande undervisning 

 4.1 Uljens skoldidaktiska reflektiva modell 

Uljens reflektiva skoldidaktiska modell (1997) kan hjälpa oss att identifiera, synliggöra och 

förklara de didaktiska val och handlingar lärare står inför i planering, genomförande och 

utvärdering av inkluderande svenskundervisning. Modellen kan ge ökad förståelse för de 

olika delarna i lektionsarbetet i relation till inkluderande undervisning. Vi kommer att 

använda den skoldidaktiska modellen som stöd när vi analyserar våra resultat. I vår studie 

har vi även inspirerats av Uljens (1997) modell i vår resultatredovisning för att sätta de 

teman och kategorier som framkommit i bearbetningen av intervjuerna i ett 

undervisningssammanhang. 

  

Vid planering av inkluderande undervisning måste en ökad förståelse för lärares didaktiska 

val vara centralt. Modellen har en reflektiv hållning vilket betyder att den inte förespråkar 

fostransmål eller undervisningsprinciper utan lägger tonvikten på lärarens ställningstagande 

och analys i mål-, metod och innehållsfrågor (Uljens, 1997). Betoning finns också på 

kontextualitet och modellen ska relateras till den sociokulturella, historiska, ekonomiska och 

politiska kontext den ingår i. De didaktiska val lärare gör i sin lektionsplanering är av 

intresse för att förstå hur inkluderande undervisning kan bedrivas. Uljens (1997) menar att 

undervisning i grunden är en intentionell yrkesutövning vilken föregås av någon form av 

planering som för att betecknas som pedagogisk och meningsfull bör vara avsiktlig och 

utvärderas. Vidare framhävs i modellen den lärandes egna målinriktade och aktiva roll. Den 

pedagogiska processen med undervisning och uppgifter har ett gemensamt syfte, “ (...) att 

verka för att den lärandes kompetens med största möjliga sannolikhet utvecklas i önskad och 

överenskommen riktning” (Uljens, 1997, s.169). 
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                         Figur 1. Uljens skoldidaktiska reflektiva modell (Uljens, 1997). 

 

 I modellens vänstervinge, planeringsvingen, står P för planering. I P1 sker planering på 

kollektiv läroplansnivå, till exempel utifrån den nationella läroplanen. P2 står för planering 

inför en pedagogisk sekvens och innefattar undervisningens mål, val av relevant innehåll, 

hur innehållet ska återges samt undervisningsmetod och arbetssätt för eleverna. P2 fältet är 

uppdelat i en kontextuell uppdelning, P2a och P2b. Den första innefattar lärarens planering i 

förhållande till styrdokumenten och den andra innefattar lärarens planering på lokal nivå. I 

P2b tar läraren hänsyn till den kulturella verkligheten i skolan, den enskilda eleven, innehåll 

och metod. Vidare skiljer Uljens (1997) mellan planering som föregår det direkta didaktiska 

handlandet (P2) och den planering som läraren utför i undervisningssituationen (P3). 

Således förändras planeringen från preparatorisk till situerad från P2 till P3. Det är läraren 

som till stor del förverkligar läroplanens mål i klassrummet samt bestämmer hur och i vilken 

utsträckning. Navet i Uljens modell är läraren och eleven, i mitten sker det pedagogiska 

mötet i klassrummet mellan de två. Där möts lärarens avsikt, handling och utvärdering med 

elevens aktiviteter och avsikter. I mitten möts även den situationsbundna planeringen och 

den situationsbundna utvärderingen. 

  

I lärarens situationsberoende didaktiska planering återspeglar sig avsiktligheten i lärarens 

didaktiska handlingar. I handlingssituationen får läraren olika intryck och upplevelser som 

hen utvärderar i stunden i förhållande till sina avsikter. I utvärderingen reflekterar läraren 

över de upplevelser som varit handlingens konsekvenser i förhållande till avsikterna. Detta 

refererar Uljens (1997) till som den situationsrelaterade didaktiska erfarenheten. Den 

erfarenheten fungerar även som förförståelse i den didaktiska triangeln. Modellen bygger på 
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avsikt-handling-upplevelse- reflektion- erfarenhet- förståelse- ny avsikt och kan med fördel 

användas som reflektionsmodell för lärares planeringsarbete. 

 

I modellens högervinge, evalueringsvingen, står E för utvärdering, evaluering. I E3 sker 

lärarens utvärdering i undervisningsprocessen, E2 representerar utvärderingen av aktiviteter, 

resultat efter undervisningssituationen på olika plan, lektion, område, termin eller läsår. I 

E2b sker lärarens utvärdering av process och resultat efter avslutad pedagogisk sekvens i 

förhållande till den lokala kontexten, E2a är i förhållande till läroplan och styrdokument av 

olika slag. E1 utgör en kollektiv utvärdering på nationell eller kommunal nivå. 

Utvärderingen löper från det som sker i undervisningsprocessen till det som företas efter 

dess slut som en summerande utvärderingsaktivitet. I den inre cirkeln beskrivs lärarens och 

elevens intentionella interaktion och reflektion samt undervisnings- och 

inlärningserfarenheter. Den mörkare cirkeln, SK, representerar undervisningsinnehållet. 

Yttersta cirkeln visar den lokala kontexten (Uljens, 1997). 

4.2 Dilemmaperspektivet som perspektiv på specialpedagogik 

I sitt arbete kommer läraren att möta några av de olösliga motsättningar, dilemman, som 

finns i utbildningssystemet. För att hantera dilemman måste läraren göra en rad politiska, 

sociala, pedagogiska och etiska ställningstaganden. I vår studie kommer vi att använda 

Nilholms (2007) dilemmaperspektiv för att identifiera dilemman i vår empiri. Nilholm anger 

att forskning om specialpedagogik vanligen delas in i två grundläggande perspektiv, ett 

traditionellt kompensatoriskt perspektiv med rötter i medicin och ett kritiskt perspektiv med 

fokus på sociala omständigheters betydelse för skolproblem. Dessa perspektiv har 

kompletterats med ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, där Nilholm beskriver hur 

moderna utbildningssystem står inför ett antal grundläggande dilemman som kräver 

ställningstaganden. Nilholm beskriver dilemman som “(...) motsättningar som i egentlig 

mening inte går att lösa, men som hela tiden pockar på ställningstaganden.” (s. 61).  Enligt 

Nilholm behöver dilemman även ses i en större kontext där olika agendor kräver handling på 

olika sätt. Dilemmaperspektivet har ett sociokulturellt perspektiv i den meningen att 

dilemman relateras till kulturella och sociala förhållanden i en särskild situerad kontext. Ett 

exempel på ett centralt dilemma är att elever ska få liknande kunskaper och färdigheter i ett 

gemensamt sammanhang samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till individens 

förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). 
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5 Metod 

I följande del presenteras undersökningens val av metod och vilka metodologiska 

överväganden som gjorts. Undersökningens urval presenteras och argumenteras för samt hur 

data skapats och analyserats. Vidare redogörs för de etiska ställningstaganden som beaktats 

samt hur studien genomförts. Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet. 

5.1 Kvalitativ metodansats  

Studien kännetecknas av kvalitativ metod. Empirisk data samlades in genom åtta 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning ses ofta som induktiv, det vill säga då 

forskaren närmar sig det empiriska materialet utan någon teori att testa (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vår studie har en övervägande induktiv ansats där materialet 

huvudsakligen får styra våra sökta teman i en tematisk analys. 

  

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer motiveras av att kunna ta del av djupare kunskaper 

om lärares uppfattningar av en inkluderande svenskundervisning. Om man vill ha 

grundläggande kunskaper om ett fenomen utan att bry sig om hur ofta det förekommer eller 

hur vanligt det är, är kvalitativa intervjuer en metod att tillgå (Repstad, 1999). Vi ansåg att 

intervjuerna kunde ge oss djupgående och detaljerad data som kunde ge oss värdefulla 

insikter om inkluderande undervisning i ämnet svenska. Intervjuer är en god metod för att 

komma åt informanternas utvecklade svar om prioriteringar, idéer och åsikter, synpunkter 

och centrala faktorer. Vidare ger också intervjuer en hög svarsfrekvens när de är inbokade 

(Denscombe, 2016). 

  

Ämnet inkludering är komplext och semistrukturerad intervju som metod ger både 

flexibilitet och ett stöd för den som intervjuar. I vår roll som intervjuare inspirerades vi av 

Kvales (2016) resenärsmetafor där intervjuaren utforskar miljöer och människor på sin resa 

och samtalar med dem. Resan kanske inte bara leder till ny kunskap utan också till att 

resenären förändras. Resan kan också leda till en reflektionsprocess som ger nya insikter och 

ökad självförståelse. 
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5.2 Urval 

Vi har intervjuat åtta svensklärare som alla undervisar i grundskolans senare del och som 

arbetar på kommunala skolor i en storstadskommun. Anledningen till att vi snävat in urvalet 

till lärare i ämnet svenska är för att vi vill fokusera på lärares planeringsarbete kring den 

ämnesdidaktiska undervisningen. 

  

Kommunen i studien valdes då den sedan 2014 har haft inkludering som prioriterat område. 

Sedan 2014 har lärarnas hela kommungemensamma kompetensutveckling haft inkludering 

som röd tråd. Samtliga skolor i kommunen deltar sedan höstterminen 2017 med 

representanter i iFous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) program 

Inkluderande lärmiljöer. Programmet startades med föresatsen att så långt som möjligt 

eftersträva att inkludera alla barn i den ordinarie skolan. Vi fann det intressant att förlägga 

studien till en kommun som medvetet fokuserat på inkludering då vi antar att lärare som 

arbetat en tid i kommunen har högre kompetens och medvetenhet gällande inkludering än 

lärare i kommuner som inte arbetat med inkluderande lärmiljöer i samma utsträckning. Vi 

antar att lärarna generellt har mer erfarenhet av att omsätta inkluderingens tankar till praktik 

i sina lektionsplaneringar.   

  

För att komma i kontakt med lärare att intervjua epostade vi missivbrev (se bilaga 1) till 

samtliga rektorer på kommunens 16 skolor. Ett par rektorer återkopplade att de 

vidarebefordrade eposten till berörda lärare men vi fick inga namn på lärare att kontakta. 

Inga lärare på de kontaktade skolorna återkopplade på vårt missivbrev. En rektor 

återkopplade att studien lät intressant men att svensklärarna på dennes skola inte hade tid att 

delta. Då vi känner några lärare som arbetar i kommunen bad vi dessa att förmedla kontakt 

med svensklärare som kunde tänka sig att delta. Missivbrev skickades till de lärare som 

förmedlat kontakten och till samtliga deltagare. Urvalet är således ett icke-sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2016) med målet att behålla ett representativt underlag trots studiens 

begränsade omfång. 

 

 De åtta behöriga svensklärare som intervjuats har alla arbetat i kommunen i flera år och 

undervisar i årskurs 7-9 på fyra olika skolor, samtliga personer är kvinnor. De är i 30-50 

årsåldern och har arbetat som lärare i 3-25 år. Då yrket är kvinnodominerat kunde vi inte få 

en jämlik könsfördelning. I urvalet försökte vi få en bredd på hur länge lärarna varit aktiva i 
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yrket samtidigt som vi önskade att de skulle ha arbetat minst ett par år i kommunen för att ha 

deltagit i kommunens fortbildning samt arbetat utifrån kommunens policy om inkludering. 

Vi ville också ha en bredd på vilka skolor i kommunen lärarna kom från. Två svensklärare 

på vardera skola har intervjuats, totalt finns fyra högstadieskolor i kommunen 

representerade. Vid åtta informanter upplevde vi att svaren uppnådde mättnad och att vi inte 

kunde identifiera nya teman. 

5.3 Genomförande 

Före intervjuerna funderade vi på vilka frågor vi skulle ställa i vår intervjuguide (se bilaga 2) 

för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. För att få en bild av vad informanten 

upplever som betydelsefullt i förhållande till frågeställningarna är det av vikt att frågorna 

täcker frågeställningarna utifrån dennes perspektiv (Bryman, 2011). Därför försökte vi att 

ställa flera frågor på olika sätt kring varje område för att ge informanten goda möjligheter att 

berätta om sina erfarenheter och arbetssätt. En pilotintervju som tog cirka 50 minuter 

genomfördes, denna intervju ingår inte i studien. Pilotintervjun gjordes för att undersöka om 

frågeställningarna var tydliga och relevanta för studiens syfte. Vi ville också pröva om 

frågorna inbjöd till tillräckligt tjocka beskrivningar som kunde följas upp. Pilotintervjun 

resulterade i att tre frågor justerades något och att en fråga utelämnades helt då den 

besvarades i en annan fråga. 

  

Intervjun utformades som en semistrukturerad intervju som har fördelen att vara flexibel 

även om intervjuaren har förberedda frågor. Frågorna behöver inte ställas i ordningsföljd 

utan intervjupersonen kan tala mer fritt kring de ämnen som tas upp (Denscombe, 2016). För 

att undvika att våra egna åsikter och vår förförståelse skulle lysa igenom så ställde vi öppna 

frågor som så långt som möjligt skulle täcka informantens uppfattning i frågorna. 

  

Alla åtta intervjuer genomfördes under en treveckorsperiod på lärarnas skolor, enligt deras 

egna önskemål. Vi intervjuade fyra lärare var av bekvämlighetsskäl, samtliga intervjuer 

genomfördes enskilt i grupp- eller konferensrum där vi kunde sitta ostört.   I den mån vi haft 

en personlig koppling till någon lärare har vi låtit den andra personen hålla i intervjun. 

Intervjuerna var mellan 50-60 minuter långa och spelades in på mobiltelefon. Inspelningen 

av samtalen medför en första abstraktion där kroppsspråk och gester försvinner (Kvale 

2014). För att undvika det hade samtalen istället kunnat filmas. En kamera kan emellertid få 
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intervjupersonen mindre avslappnad varvid vi valde att hålla oss till endast ljudupptagning. 

Intervjuerna inleddes med en orientering där vi informerade om intervjuns syfte och 

informationskravet. Intervjufrågorna var förhållandevis öppna så intervjupersonerna kunde 

tala fritt och vi kunde följa upp med följdfrågor där intervjupersonen kunde utveckla och 

förtydliga sina svar. Samtliga intervjutillfällen upplevdes som avspända och det var lätt att 

skapa kontakt med intervjupersonerna. 

  

Efter intervju transkriberade vi våra egna intervjuer med en så oförändrad återgivning som 

möjligt för att behålla merparten av intervjupersonernas uttryck. Detta för att minska risken 

för feltolkningar under den efterföljande analysprocessen. Vissa meningar har delats för att 

bättre kunna förstå innehållet i skriven form. Utskriften av intervjuerna medför en andra 

abstraktion inför analysarbetet där röst och intonation går förlorad (Denscombe, 2016). 

Därefter lyssnade vi igenom alla inspelningar och läste utskrifterna ett flertal gånger i syfte 

att säkerställa att det som sades under intervjuerna återgivits korrekt. 

5.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Efter att alla intervjuer genomförts transkriberades de och lästes igenom enskilt av oss båda. 

Vi har i analysarbetet med intervjuerna arbetat utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) tre 

förståelsefaser vid analys, självförståelse, sunda förnuftets kritiska förståelse och teoretisk 

förståelse. Redan under arbetet med transkribering och genomläsning började vi tolka 

utsagorna utifrån självförståelse. I självförståelsen ska uttolkaren försöka uttrycka 

intervjupersonernas egen självförståelse och mening i det uttryckta. Under genomläsningen 

identifierade vi ett antal breda kategorier som kunde kopplas till våra frågeställningar. Vi 

skapade ett dokument med ett framework/ramverk enligt Bryman (2011) där vi la in citat 

från lärarnas utsagor i de kategorier vi identifierat. I ramverkets olika kolumner angavs var i 

utskriften som citatet var hämtat så att det blev tydligt ur vilket sammanhang citatet, som 

ansågs belägga teman och kategorier, togs. Nästa steg var att tolka citaten utifrån det sunda 

förnuftets kritiska förståelse. I det sunda förnuftets kritiska förståelse kan uttolkaren sätta 

intervjupersonens utsagor i en vidare förståelseram och även vara kritisk mot utsagan/texten. 

I anslutning till ramverket kommenterade vi citaten på post it lappar där vi tolkade dem 

utifrån det sunda förnuftets förståelse. På det sättet växte en väv av intervjupersonernas 

utsagor fram till teman och kategorier. Efter att vi gjort klart detta på var sitt håll träffades vi 

och gick igenom våra teman och kategorier för att se eventuella likheter och olikheter. Våra 
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teman och kategorier diskuterades igenom och vi gjorde därefter en gemensam 

sammanställning. När det arbetet var färdigt betraktade vi vårt ramverk utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter i den tredje förståelsefasen, den teoretiska förståelsen. I den 

teoretiska förståelsen används en teoretisk ram för utsagans/textens mening. Tolkningen 

övergår sannolikt både intervjupersonens självförståelse och sunda förnuftets förståelse 

genom att föra in teorier i tolkningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv applicerades på ramverket och vi sökte efter dilemman i lärarnas 

utsagor. Vi kopplade även de kategorier och teman vi funnit i analysen av intervjuerna till 

Uljens skoldidaktiska modell (1997). Modellen hjälpte oss att förstå hur de olika delarna i 

planeringsarbetet samverkade. Vi fann flera kopplingar mellan våra kategorier och med 

Uljens skoldidaktiska modell. Därför skapade vi en struktur med inspiration av Uljens 

modell där vi sorterade in de kategorier vi själva identifierat. Detta gjorde vi för att 

visualisera och tydliggöra de inkluderande didaktiska handlingar som lärarna uppgav att de 

använde vid planering, genomförande och utvärdering. 

5.5 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten i kvalitativa studier av fyra delkriterier;  

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 

har alla sina motsvarigheter i kvantitativa studier. 

  

Trovärdigheten, validiteten, i kvalitativa studier avser huruvida det som mäts är relevant i 

sammanhanget. För att skapa trovärdighet i resultaten behöver det säkerställas så långt som 

möjligt att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt. I våra intervjuer ställde vi ett flertal 

olika frågor på samma område för att säkerställa att läraren beskrivit sina uppfattningar så 

utförligt som möjligt. Vidare har vi återkopplat till informanter vid två tillfällen för att få 

klargöranden när något varit oklart. Då vi själva är utbildade svensklärare för 

gymnasieskolan har vi god förförståelse i ämnet. Vi förmodar att vår förförståelse kan 

underlätta då vi kan relatera till de situationer, metoder och arbetssätt lärarna nämner i sina 

utsagor. Samtidigt är vi också medvetna om att förförståelsen kan påverka oss vid 

tolkningen av lärarnas utsagor. Den egna förförståelsen går aldrig helt att lägga åt sidan men 

medvetenheten om den kan höja tillförlitligheten.  
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Överförbarheten, generaliserbarheten, handlar om hur forskningsresultaten kan användas; 

hur väl resultaten kan tillämpas på andra situationer, personer eller fall som inte ingått i 

studien. För att öka generaliserbarheten så är det av vikt att kontext, personer och fall är 

representativa och återspeglar den variation som finns i andra sammanhang (Denscombe, 

2016). I vårt urval ansträngde vi oss för att få ett representativt urval med avseende på ålder, 

antal år i yrket och skola. Vi hade en spridning på skolor då våra åtta lärare kom från fyra 

olika högstadieskolor i kommunen. Vidare så har vi haft som ambition att göra fylliga 

redogörelser och beskrivningar som hjälper andra att avgöra överförbarheten i materialet.   

  

Pålitligheten, reliabiliteten, påverkas av forskarens noggrannhet, hur och vilka frågor som 

ställs, hur bearbetning och analys av data sker samt hur transparent forskningsprocessen är. 

Under processens gång har vi försökt att vara noggranna, systematiska och transparenta. Det 

finns alltid en risk att våra bakgrunder, kunskaper och erfarenheter skulle kunna påverka 

våra intervjufrågor, tolkning, tematisering och analys. I det hänseendet har det varit bra att 

vara två författare som båda kan förhålla sig kritiska till empiri och analys. För att minska 

den egna påverkan har vi under hela processen först var för sig formulerat frågor, tematiserat 

och analyserat för att sedan i en gemensam diskussion förhålla oss till de likheter och 

skillnader som framträtt i våra tolkningar. Arbetet med att diskutera alternativa tolkningar 

var ett sätt för oss att öka reliabiliteten, främst vid tematisering och analys.   

  

Möjlighet att styrka och konfirmera i kvalitativ forskning utgår från vissheten att det inte är 

möjligt att nå fullständig objektivitet i kvalitativ forskning. Vi har under studien agerat i god 

tro och så långt som möjligt förhållit oss kritiska till vårt material samt våra tolkningar. 

5.6 Etiska överväganden 

Vår studie följer de fyra forskningsetiska principer som forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 

2002) tagit fram för att skydda den enskilda människan och värna om och respektera ett 

okränkbart människovärde. De fyra forskningsetiska principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Informationskravet har beaktats genom ett missivbrev. I missivbrevet (se bilaga 1) som alla 

rektorer, lärare som förmedlade kontakt och deltagande lärare fick var vi tydliga med vilka 

vi var, studiens syfte, de forskningsetiska principerna samt hur intervjun skulle genomföras. 
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Innan intervjun gavs informationen i missivbrevet muntligt till informanten. Lärarna fick 

veta att examensarbetets övergripande syfte är att tillföra kunskap om hur lärare i svenska 

planerar sin undervisning för att nå alla elever i klassrummet. Samtyckeskravet tillgodosågs 

genom att rektorer efter att ha fått skriftlig information i missivbrevet gav sitt samtycke att 

lärare på skolan fick delta i studien. Lärarna i undersökningen gav sitt samtycke efter att ha 

fått information om studien både skriftligt i missivbrevet och muntligt innan intervjuns 

början. Konfidentialitetskravet har vi uppfyllt genom att alla uppgifter som kan härledas till 

deltagare eller kommun har avidentifierats. Ljudupptagningar och anteckningar kommer att 

förstöras efter att studien avslutats. Slutligen uppfylls nyttjandekravet genom att de uppgifter 

som samlats in i studien endast kommer att användas inom ramen för vår studie. 

6 Resultat och analys 

Resultatet är indelat i tre huvudteman; planering, undervisning och utvärdering. Dessa teman 

växte fram när vi bearbetade vår empiri och visade sig fungera väl tillsammans med Uljens 

(1997) skoldidaktiska reflektiva modell. Vid redovisningen av våra identifierade kategorier 

inspirerades vi av Uljens modell. För att få en bättre översikt la vi in våra identifierade 

kategorier i en struktur inspirerad av Uljens modell (se nedan). Våra resultat analyseras 

utifrån Uljens reflektiva modell (1997) och Nilholms (2007) dilemmaperspektiv. 

 

Planering Undervisning Utvärdering 

·    - Övergripande samplanering och 
delakultur. 
  

·    - Komplicerat kollegialt lärande och 
samarbete. 
  

·    - Enskilt planeringsarbete. 
  

·    - Fokus på en klassgemensam 
inkluderande planering. 
  

·    - Inkluderande undervisningsstrategier i 
planeringen. 
  

·    - Eleven får lyckas i ett socialt 
sammanhang. 
  

·    - Anpassningar som görs i 
klassrummet. 

- Utvärdering av undervisningen. 
  

·     - Brist på tid. 
  

·     - Brist på specialpedagogisk 
praktiknära kunskap. 
  

·     - Brist på fysiska förutsättningar. 
  

·     - En lärare för alla. 
  

·     - Ambivalens gällande inkludering. 

  
Figur 2 Planeringsarbetet- kategorisering med inspiration av Uljens skoldidaktiska modell (Uljens, 
1997) 
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6.1 Planering 

I kategorin planering återfinns både planering med hänsyn till läroplaner på kollektiv nivå 

och planering med hänsyn till den lokala kulturen och verkligheten i skolan. Den lokala 

kulturen innefattar klassen, den enskilda eleven, innehåll och metod. Dessa motsvaras i 

Uljens (1997) modell av P2a respektive P2b. 

6.1.1 Övergripande samplanering och delakultur 

I det kollegiala planeringsarbetet i ämneslagen sker planeringen huvudsakligen på en 

övergripande nivå där lärarna planerar in gemensamma arbetsområden och 

bedömningsuppgifter i relation till styrdokumenten. Ingen lärare beskriver att de i 

ämneslaget i någon större utsträckning diskuterar hur undervisningen organiseras eller kan 

anpassas för olika elever eller elevgrupper. 

  
Det är dåligt samarbete med andra tyvärr. Det blir mer att man informerar om vad man håller på 

med och ger tips än att verkligen samarbeta. (...) När vi samarbetar så är det inte på detaljnivå 

utan mer övergripande (L5). 

  

Citatet visar hur L5 främst samplanerar inom de delar i svenskundervisningen som innefattar 

planering mot styrdokumenten. Därefter planerar L5 sin detaljplanering individuellt. Tre av 

lärarna har på eget initiativ djupare samarbeten med andra lärare som de samarbetar bra med 

och där de planerar delar av undervisningen tillsammans. Samtliga lärare samarbetar ofta på 

så sätt att de kan rådfråga varandra, dela lektionsplaneringar eller tipsa varandra om 

material. 

  
Vi tipsar varandra och delar planeringar i TeamDrive och sådär, men det är ju mer delakultur än 

utveckling om man säger så (L8). 

  

Utsagan ovan visar på att det tycks råda en kollegial delakultur snarare än en kollegial 

utveckling av metoder och arbetssätt för att inkludera alla elever. Lärarna kan se vinster med 

kollegial samplanering när de ska planera för inkluderande undervisning och vill ha ett 

utökat samarbete. Kollegial samplanering ses som en möjlighet att använda sig av lärarnas 

olika kompetenser för att utvecklas tillsammans samtidigt som de utvecklar undervisningen. 

Det kollegiala lärandet ses av lärarna som en ständigt pågående process. 
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Det kollegiala samarbetet för att skapa inkludering är väldigt viktigt. Jag tror... man behöver 

varandra för att utvecklas. Man blir aldrig perfekt (L4). 

  

Exemplet ovan visar en medvetenhet hos L4 om att lärare utvecklas mer när de samarbetar 

kollegialt. Denna medvetenhet kunde även identifieras hos de andra lärarna. 

6.1.2 Komplicerat kollegialt lärande och samarbete 

Lärarna efterlyser en organisation som i större utsträckning främjar deras samarbete för att 

planera en inkluderande svenskundervisning. Samarbeten som utvecklats med andra lärare 

sker på eget initiativ, lärarna har funnit någon de trivs att arbeta tillsammans med och de har 

lyckats pussla ihop sina scheman. Kollegialt samarbete försvåras av att de anser det svårt att 

hitta tider för samarbete då deras scheman inte ger utrymme för fysiska träffar inom 

arbetstiden. Det kan också vara svårt att hitta tillräckligt lång sammanhållen tid för att hinna 

samarbeta med kvalité. Svårigheterna med att hitta tid för samarbete medför enligt några 

lärare att läraryrket blir ett ensamt yrke trots att det egentligen inte är det. 

 
Våra scheman ligger inte parallellt och vi måste försöka hitta tid att ses. Att hitta tid innebär att 

till exempel stanna kvar och vänta in andra, mycket är upp till lärarna att organisera så att det blir 

av (...) det är korta hål mellan lektionerna. Det blir splittrat att hinna komma in i ett arbete (L3). 

  

L3 belyser i citatet ovan hur hon uppfattar att skolorganisationen inte ger de förutsättningar 

som krävs för att främja kollegialt lärande och samarbete. Ett dilemma är att på två av 

skolorna går den avsatta ämneslagstiden under hela läsåret till kompetensutveckling.  

  
Jag skulle gärna vilja att vi fick till ännu mer samarbete... organiserad tid för samplanering. I år 

har vi ingen ämneslagstid. I år ligger det specialpedagogiska lyftet och digitalt lyft på 

ämneslagstiden (L3). 

  

Citatet ovan visar att kollegialt samarbete kan vara komplicerat när kompetensutveckling på 

olika nivåer tränger ut varandra när tiden för att mötas är begränsad. Flera lärare ser 

samarbete som tidskrävande, hälften uppger att de samarbetar ganska lite beroende på 

gammal vana och erfarenheten att ensamarbete går fortare. Några lärare uttrycker också en 

oro för att andra lärare ska ta över i ett samarbete och att de inte ska få undervisa som de vill 

i sitt klassrum. Samarbeten kan också hindras av rädsla för att få negativ feedback eller av 

ovana att ge och få kritik på sin lektionsplanering och undervisning. 
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Man vill inte heller samarbeta med alla lärare då man är olika. Det är svårt, man är olika. Man är 

på olika nivå (...) Man vill ju ändå undervisa på sitt sätt i klassrummet. Några tar lätt över i 

samarbete (L5). 

  

Citatet visar att L5 anser att samarbete är svårt när lärare är olika och har olika synsätt. 

6.1.3 Enskilt planeringsarbete 

En stor del av lärarnas planeringsarbete sker enskilt, hur planeringsarbetet läggs upp är 

olika. Lärarna uppger att de i sin lektionsplanering utgår från styrdokumenten, främst 

ämnets kunskapskrav och det centrala innehållet. I den enskilda planeringen bestämmer 

läraren övervägande delen av innehållet samt metoder och arbetssätt. Lärarnas 

planeringsmetoder varierar, två lärare nämner att de använder sig av så kallad 

Alignmentplanering, också kallad baklängesplanering. Med alignment menas att läraren i sin 

planering skapar en linje som förenar ämnets syfte och mål med kunskapskraven, 

undervisningen och bedömningen (Lundahl, 2011). Innehållet i undervisningen hittar lärarna 

inspiration till i exempelvis sina tidigare planeringar, läromedel, på Internet i olika bloggar 

och lärarforum eller genom tips och samarbeten med kollegor. De lärare som varit en längre 

tid i yrket uttrycker att en stor del av planeringsarbetet grundar sig i den erfarenhet och den 

förförståelse som de samlat på sig. 

 
Det är nog ganska lika hur jag går tillväga varje gång (...) utgångspunkten är i alla fall jag gör en 

sån här baklängesplanering. Vad är det vi ska uppnå? Vad är det för kriterier? Vad är det vi har 

för centralt innehåll? Och så bygger jag liksom bakifrån utifrån det. Hur ska vi träna? Och hur 

kan jag testa de här kunskaperna på något lämpligt sätt?(...) Jag har ju gjort ett antal 

terminsplaneringar och jag backar ju tillbaka och kollar på dem lite grann vad gjorde vi här och 

så vidare (L7). 

  

L7 beskriver i citatet hur hon huvudsakligen planerar individuellt samt använder sig av 

alignmentplanering och sin tidigare erfarenhet. När lärarna beskriver hur de går tillväga i sitt 

planeringsarbete får elevernas delaktighet liten plats. Lärarna berättar hur de tänker på 

eleverna och försöker hitta engagerande material samt intressanta uppgifter för dem. Flera 

lärare nämner att eleverna kan påverka och vara delaktiga genom att få välja ämne i den 

gemensamma uppgiften eller välja vilken roman de ska läsa. Endast ett par lärare tar upp att 

eleverna är direkt delaktiga i planeringen av undervisningen. 
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Jag har också pratat med eleverna... men det har jag gjort långt innan. Innan jag gör en 

terminsplanering. Det gör jag innan terminen, scannar av vad eleverna vill jobba med kommande 

termin. Och förhåller mig till det vi har planerat i ämneslaget att vi ska jobba med. Det är viktigt 

att de får säga vad de vill och tillsammans ha en dialog. Att de ska känna sig delaktiga (L1). 

  

Citatet påvisar hur L1 både förhåller sig till grovplaneringen som skett i ämneslaget samt 

låter eleverna vara delaktiga i hennes detaljplanering. 

6.1.4 Fokus på en klassgemensam inkluderande planering 

I lärarnas berättelser om sin planering framkommer att de till största delen försöker skapa en 

gemensam planering med gemensamma uppgifter som ska passa alla elever. Lärarna anger 

flera skäl till att de främst fokuserar på en inkluderande huvuduppgift och på att ha en 

gemensam, sammanhållen undervisning. Som huvudskäl anger lärarna att de inte har tid att 

anpassa uppgifterna mer än de gör, tiden räcker inte till för att i planeringsstadiet skapa fler 

alternativa uppgifter och vägar för att nå undervisningens mål. De upplever också att många 

elever inte klarar av självständigt arbete och då är det svårt för läraren att hålla igång flera 

olika aktiviteter samtidigt i klassrummet. De svagare eleverna gynnas enligt svensklärarna 

av stödet i en gemensam lärarledd undervisning och uppgift. 

  

Huvuddelen av lärarna nämner att de genomgått en pedagogisk synvända de senaste åren 

och förändrat sitt sätt att undervisa. De har blivit mer medvetna om elevers olikheter och 

vikten av att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Synvändan kopplar de till största 

delen ihop med kommunens kompetensutveckling och uttalade vision om inkludering. Det 

framkommer att alla lärare känner ett stort ansvar för att alla elever ska nå kunskapskraven. 

  
Kommunen har under flera år haft föreläsningar om språkutvecklande arbetssätt, inkludering, 

betyg och bedömning. Det är en sak som gjort att jag tänker mer på huret i planeringen. Det 

kräver ju att man tänker på ett annat sätt för att kunna nå alla elever. Hur ska jag nå Pelle, hur ska 

jag nå Fia? (L2) 

  

L2 beskriver den pedagogiska synvändan som förändrat hennes tankar kring 

lektionsplanering. I flera av intervjuerna uttrycks en underliggande osäkerhet på hur en 

inkluderande lektionsplanering och undervisning kan se ut i praktiken.   
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Svårt att jag ska anpassa undervisningen så att alla känner sig att de får lyckas. Att hitta den 

nivån. Ofta tror jag tyvärr att det blir så för oss lärare att vi lägger någon slags medelnivå. Vi når 

de på C nivå (L4). 

  

Citatet visar att L4 anser att det finns en tendens att lärarna lägger undervisningen på en 

medelnivå i förhållande till klassens kunskapsnivå. Läraren känner sig osäker på hur hon ska 

kunna möta varje elev där den befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vidare tar mer än 

hälften upp att det är centralt med reflektion kring vilka hinder som eleverna kan stöta på i 

undervisningen och hur de barriärerna kan minimeras. Alla lärare anser att planeringens 

utformning har stor betydelse för hur inkluderande undervisningen blir. 

  
Planeringen ska ju vara gjord efter vart ska vi? Hur ska vi nå dit och vilka hinder finns på vägen? 

Att ha kunskaper om svårigheter och vad som kan bli svårt och hur vi ska komma över dem och 

hur vi ska öva tror jag är jätteviktigt (L2). 

  

L2 belyser i citatet ovan vikten av att reflektera kring vilka hinder och möjligheter som kan 

uppstå i klassrummet. Att kunna identifiera och förebygga hinder redan i 

lektionsplaneringen är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för alla elever i klassrummet. 

6.1.5 Inkluderande undervisningsstrategier i planeringen 

I planeringen av svenskundervisningen beskriver lärarna att de använder flera olika 

inkluderande undervisningsstrategier. När lärarna planerar och fattar didaktiska beslut 

utifrån ett inkluderande perspektiv försöker de att både tänka på den enskilda elevens 

lärande och på hela gruppens lärande. En utgångspunkt som flertalet lärare nämner är att det 

som gynnar en elev gynnar alla. I lärarnas berättelser framkommer att de generellt inte 

arbetar efter någon särskild metod eller arbetssätt utan plockar lite här och där. Flertalet 

återkommer till att de tänker mycket kring metodval och att de plockar ihop sina egna 

metoder eller använder metoder och arbetssätt som de känner till sedan tidigare och av 

erfarenhet vet fungerar väl. 

  
Jag uppfinner ofta mina egna metoder och plockar lite…. sånt som jag tycker är bra eller som jag 

vet funkar (L4). 

  

L4 uppger att hon inte följer någon metod som helhet utan tar hjälp av sin erfarenhet och 

använder delar av kända metoder. Återkommande i intervjuerna när samtalet berör 
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inkluderande metoder och arbetssätt nämns variation som metod. Variation förknippas med 

flexibilitet för att kunna hitta alternativa individuella lösningar när lärarna märker att elever 

behöver anpassningar i undervisningen. Alla lärare poängterar att de planerar för en varierad 

undervisning, dels för att klassrumsarbetet inte ska bli monotont och dels för att alla elever 

ska kunna ta till sig undervisningen. Variation inbegriper en rad olika metoder och arbetssätt 

som oftast beskrivs snarare än benämns med begrepp. De metoder och arbetssätt lärarna 

beskriver återfinns i explicit undervisning, metakognitiva strategier, modellering, flippat 

klassrum, genrebaserad undervisning såsom cirkelmodellen, reciprocal teaching som är en 

metod för att utveckla läsförståelse samt visuellt stöd med bilder eller tankekartor. 

  
Grundtanken är variationen att jag gör på så många olika sätt som möjligt. Att jag visar 

någonting, att jag berättar någonting men just det här att jag gör på olika sätt för då tänker jag 

liksom att så många som möjligt har chans att liksom det fastnar någonstans (L7). 

  

L7 beskriver variation som framgångsfaktor för att undervisningen ska nå samtliga elever i 

klassrummet. I intervjuerna framgår att lärarna generellt har svårt att komma på och 

benämna specifika metoder och arbetssätt som de planerar att använda i undervisningen. L2 

uttrycker att det är “Viktigt att läraren kan mycket om olika metoder om till exempel 

läsförståelse.” Efteråt kan läraren inte namnge några metoder för läsförståelse men talar 

praktiskt om olika sätt att träna läsförståelse och textanalys. 

  

Struktur och tydlighet är återkommande framgångsfaktorer i klassgemensam inkluderande 

planering och undervisning enligt lärarna. På flera skolor finns gemensamma rutiner som 

ska ge en gemensam struktur och förutsägbarhet för eleverna. Dessa rutiner innehåller fasta 

placeringar i klassrummet, att skriva start- och sluttid på tavlan samt lektionens mål och 

innehåll. Anpassningar i form av stödmallar, checklistor, begreppslistor och exempeltexter 

vid skrivande används av lärarna för att alla elever ska klara den klassgemensamma 

uppgiften. Lärarna redovisar att det ser olika ut hur mycket stöd de planerar in i uppgiften. 

Alla lärare beskriver att de använder ett formativt arbetssätt i undervisningen. Fördelarna 

med ett formativt arbetssätt menar lärarna ligger i att de är mer delaktiga i elevernas 

lärprocesser, till exempel genom att de ger framåtsyftande feedback. Med detta arbetssätt 

anser lärarna att målen förtydligats och att elevaktiviteten ökat då lärare planerar in 

aktiviteter där eleverna används som lärresurser för varandra.   
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Jag har lärt mig mycket de senaste åren av bland andra Dylan Wiliams och tillgängligt lärande. 

Även Lundahl, formativ bedömning. Elever och lärare har blivit mer som ett team. Vi använder 

eleverna som resurser för lärandet (L2). 

  

L2 redogör för hur ett formativt arbetssätt förändrat klassrumsdynamiken. Lärare och elever 

samarbetar mer och eleverna använder varandra som lärresurser. Tre av lärarna berättar att 

de planerar för att inventera elevernas förförståelse inför ett nytt arbetsområde för att bättre 

kunna möta eleverna där de befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

  

Planeringen utformas återkommande genom en bred uppgift som ska passa alla för att så 

många elever som möjligt ska kunna delta aktivt utifrån sina förutsättningar. Det finns en 

medvetenhet om att kunskapskraven kan nås på olika sätt, men lärarna upplever att de inte 

hinner differentiera undervisningen i större utsträckning.  Dessutom beskriver flera lärare att 

det är svårt att i förväg identifiera de stödbehov som kommer uppstå när eleverna ska ta sig 

an uppgiften. 

  
Det är inte alltid helt lätt att stötta med skriftliga instruktioner och mallar, svårt att förutse vad 

eleven kommer att behöva och var hon kommer fastna (L7). 

  

L7 upplever i citatet ovan svårigheter med att förutse elevernas behov i förhållande till 

uppgiften. 

  

Lärarna beskriver hur de arbetar med att begränsa omfång och tempo genom att arbeta med 

anpassat material och fördjupningsuppgifter. Detta för att fler elever ska kunna följa och 

fullfölja arbetsuppgifterna. En lärare redogör för att hon ibland har olika uppgifter till olika 

elever, det är då läraren som guidar och bestämmer vilken uppgift eleverna ska göra. Ingen 

lärare nämner att man redan i planeringen designar för eleven att välja olika vägar för att nå 

samma kunskapskrav. 

  

Digitala verktyg förenklar lärarnas planeringsarbete, underlättar formativ feedback samt kan 

ge elever anpassningar efter deras behov. Alla elever och lärare i kommunen har tillgång till 

egna digitala enheter och kompensatoriska digitala hjälpmedel såsom Inläsningstjänst, 

talsyntes, röstinmatning, ordprediktion och rättstavningsprogram på olika språk. Den 

gemensamma plattformen är g-suite och alla lärare använder Google Classroom. Lärarna ger 
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uttryck för att digitala verktyg blivit en central del för att kunna individualisera och anpassa 

efter elevernas behov. 

  
Vi arbetar med Chromebooks så jag kan gå in i elevernas texter och ge stöd både på lektionen 

och efter, ser vad de har gjort. Kan ge mer feedback till tysta elever som inte aktivt söker hjälp 

(L8). 

  

Citatet ovan visar hur digitaliseringen i skolan kan hjälpa lärarna att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov.  

  

Flera lärare betonar det relationella arbetet i klassrummet som betydelsefullt i inkluderande 

undervisning och beskriver att de aktivt planerar aktiviteter såsom par- och gruppuppgifter 

för att skapa goda relationer och trygghet i klassrummet. Det finns även en medvetenhet om 

att en god relation med läraren är särskilt viktig för att vissa elever ska kunna prestera. 

  
Bemötandet är det viktigaste. Jag kommer aldrig att få dem med mig om vi inte har relationen. 

Hittills så tack och lov så tycker jag om alla mina elever och jag tror att de känner det (...) man 

skapar det här klimatet det är en nyckel tror jag (L6). 

  

L6 beskriver hur centralt hon uppfattar att det relationella arbetet i klassrummet är för att 

skapa en god lärsituation. 

6.1.6 Sammanfattning och analys av temat planering 

Uljens skoldidaktiska modell (1997) är framför allt ett verktyg för reflektion och en viktig 

faktor i modellen är avsikten. Vi kommer att ta avstamp i Uljens modell för att tydliggöra 

lärarnas avsikter att skapa inkluderande undervisning i lektionsplaneringen. Vi kommer 

också att ta avstamp i Nilholms (2007) dilemmaperspektiv för att identifiera dilemman. 

  

Samtliga lärare anser att planeringens utformning har stor betydelse för hur inkluderande 

undervisningen blir. Trots detta sker det kollegiala planeringsarbetet huvudsakligen på en 

övergripande nivå mot styrdokumenten, detta motsvaras av fältet P2a i Uljens modell. I den 

övergripande planeringen finns mycket liten elevdelaktighet. Avsikten i det gemensamma 

planeringsarbetet kännetecknas främst av att utföra styrdokumentens skrivelser i den 

praktiska undervisningen. Orsaken till att det kollegiala samarbetet betonas av arbete på 

övergripande nivå härleder lärarna till organisatoriska brister, brist på tid samt svårigheter i 
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samarbetet. Vi tolkar utsagorna som att lärarna är ovana vid samarbete och känner viss 

rädsla inför förändring. Det finns ett dilemma i att lärarna å ena sidan uppger att 

planeringens utformning har stor betydelse och förstår att kollegialt samarbete skulle 

utveckla inkluderande undervisning samt önskar att samarbeta mer kollegialt. Och å andra 

sidan uppger att de är ambivalenta inför samarbete.  Lärarna uttrycker rädsla för att 

samarbetet ska ta lång tid, att personkemin mellan lärare ska försvåra planeringen och att 

lärarna ska tappa inflytandet över sin egen undervisning i klassrummet. Det tycks råda en 

kollegial delakultur snarare än en kollegial utveckling av metoder och arbetssätt för att 

inkludera alla elever. 

  

Detaljplanering som tar hänsyn till den lokala kulturen; klassen, den enskilda eleven, 

innehåll och metod planeras främst enskilt, detta motsvaras i Uljens (1997) modell av fältet 

P2b. Avsikten i lärarnas intentionella lektionsplaneringar är att möta elevers olikheter med 

hjälp av ökad variation i undervisningen samt ökad inramning och struktur. I flera av 

intervjuerna uttrycks en underliggande osäkerhet på hur inkluderande undervisning kan se ut 

i praktiken. Detta gör lärarna osäkra på hur undervisningen ska utformas enligt den 

synvända kommunens vision om inkludering innebär. Lärarna tycker att det är viktigt att 

kunna finna och förebygga hinder i planeringen men verkar ha svårt att i den preparatoriska 

planeringen kunna identifiera vilka hinder eleverna kommer att möta. Nya arbetssätt 

införlivas i viss mån i arbetet men utvecklas i liten utsträckning tillsammans kollegialt. 

Svårigheterna att benämna olika metoder och arbetssätt visar att det tycks saknas ett 

professionellt yrkesspråk och fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper.  Bristen på ett 

fördjupat kollegialt planeringssamarbete kan påverka det professionella yrkesspråket samt 

hur metoder och arbetssätt används i praktiken. 

  

Lärarna i studien influeras av den pedagogiska synvändan men lektionsplaneringen är 

fortfarande traditionellt utformad med inkluderande inslag. I den preparatoriska planeringen 

finns en avsaknad av elevdelaktighet och olika sätt eleven kan arbeta på för att nå samma 

mål. Lärarnas pedagogiska synvända består framför allt i att göra sin huvudplanering mer 

tillgänglig med ökad variation, ökad struktur och i viss mån ökat fokus på relation. Alla 

lärare använder sig av sin tidigare erfarenhet och förförståelse i planeringsarbetet. 

  

Ett dilemma synliggörs som består i att det finns externa krav på att undervisningen ska 

kunna möta alla elevers behov samtidigt som lärarna har svårt att veta hur de ska möta 
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elevers olikheter i klassrummet. De och slits mellan externa krav på förändring och sin egen 

förståelse och erfarenhet av praktiken. Med utgångspunkt i lärarens inifrånperspektiv gör 

läraren förändringar och införlivar de nya tankarna om inkludering i den traditionella 

klassrumsundervisningen enligt sin egen förståelse. Tätt sammanvävt med detta finns ett 

annat dilemma; planeringsarbetet ska förändras trots att skolorganisationen inte förändras. 

Detta dilemma gör att lärarna lämnas ensamma med att organisera samarbeten som inte 

skolorganisationen har planerat för. Vidare kan de också tvingas välja mellan 

kompetensutveckling och samarbete samtidigt som kompetensutvecklingen förordar 

samarbete. 

6.2  Undervisningen 

I undervisningen möts lärarens planering i situationen samt lärarens utvärdering i 

situationen. I undervisningen möter eleverna lärarens planerade aktiviteter och handlar i 

relation till dessa på basen av sin egen förståelse och sina egna avsikter. Läraren uppfattar 

och utvärderar elevernas aktiviteter i relation till sin förståelse av situationen och sina egna 

avsikter. Uljens (1997) benämner resultatet av denna process lärarens situerade didaktiska 

erfarenhet som är en grund för fortsatt handlande. I detta tema finns endast två 

underkategorier vilket grundar sig i att vi i vår studie fokuserat på svensklärarnas 

planeringsarbete samt uppfattningar relaterade till inkluderande undervisning. 

 6.2.1. Eleven får lyckas i ett socialt sammanhang 

Alla lärare betonar vikten av att eleverna får tillhöra en grupp och ett socialt sammanhang 

där de kan interagera, vara delaktiga och lära av varandra. De anser att elevers olikheter 

berikar både klassen som helhet och individerna då eleverna får förebilder samt blir mer 

toleranta mot olikheter. Delaktigheten i ett socialt sammanhang kan enligt lärarna öka 

motivationen till skolarbete.  

  
Förr när det fanns obsklasser och vi som är normala gör att det blir svårare att hantera framtiden 

tror jag. Man har en norm som följer med en uppåt. Fördelen med våra elever idag där alla 

egentligen är i klassrummet är att det gynnar alla socialt. Den sociala kompetensen. De som 

följer normen ser att det finns olikheter och de andra får en förebild. Man lär sig socialt samspel 

(L1). 
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L1 menar att en heterogen skolmiljö även kan rusta elever att möta ett samhälle som också 

blir allt mer inkluderande. Den andra möjligheten lärarna lyfter fram är vikten av att alla 

elever ska kunna delta i undervisning och få lyckas. Att få lyckas uppfattas huvudsakligen 

av lärarna som ökad måluppfyllelse men också som att bli sedd som person. Flera lärare 

uttrycker höga förväntningar på elevernas förmåga och har en tilltro till att alla elever kan nå 

målen med rätt hjälp. 

  
Alla ska få vara med och nå minst E i betyg och få förutsättningar att göra det. Sedan kan det se 

olika ut. Man ska inte kunna gå ut ur grundskolan utan att få ett E i matte eller svenska. Då har vi 

failat (L2). 

  

Citatet visar att L2 likställer att lyckas i skolan med att nå kunskapskraven. Det visar också 

att läraren genomgått en pedagogisk synvända och tar ansvar för elevernas 

kunskapsutveckling. 

6.2.2. Anpassningar som görs i klassrummet 

I intervjuerna framgår att de vanligaste anpassningarna sker direkt i klassrummet när läraren 

märker att gruppen eller eleven inte behärskar uppgiften. Lärarna berättar att när det gäller 

enskilda elever är det läraren som gör anpassningen när denne ser behovet av en anpassad 

uppgift. Anpassningar av uppgiften under lektionspasset kan ske genom att exempelvis 

stryka under text i uppgiften, göra stödmallar till eleven, byta text eller uppgift. 

  
Jag har hela spannet från flera med väldigt stora svårigheter till många som behöver mycket 

utmaning. Jag tänker ganska mycket på att hela tiden anpassa uppgifter som skulle kunna både 

utmana honom och passa för henne.(...) Man får inte ha för specifik uppgift tänker jag att man 

inte plockar en uppgift ja nu tar vi den här för alla utan man får ha lite vagare begrepp. Vad är 

det jag vill att de ska visa mig? Jag vill se att de kan reflektera kring den här texten. Då får man 

kanske tänka att det här är uppgiften, men för den personen så kanske det kanske blir många 

frågor och någon får gå lite djupare och kanske koppla ihop med en annan text. Den andra får 

kanske skriva en sammanfattning och vad du tycker. Jag försöker anpassa lite åt det håll som 

passar eleven under arbetets gång (L6). 

  

L6 ger uttryck för hur hon anpassar uppgiften i situationen genom att bestämma hur 

uppgiften ska anpassas för eleven. Det finns olika anledningar till att läraren gör 

anpassningar direkt på lektionen. Ibland görs de för att läraren inte kunnat förutse gruppens 

eller individens behov och förförståelse, men det kan också ske för att läraren inte haft 
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möjlighet att göra anpassningarna i förväg. Lärarna uppger att de huvudsakligen följer sina 

planeringar men att de är flexibla och ofta gör mindre justeringar om de märker att eleverna 

exempelvis behöver mer tid eller ytterligare genomgångar. Det händer också att några lärare 

gör avsteg ifrån planeringen om något intressant händer i samhället som de vill belysa i 

undervisningen. 

6.2.3 Sammanfattning och analys av temat undervisning 

Lärarna betonar vikten av att alla elever får tillhöra ett socialt sammanhang, bli sedda och 

uppnå kunskapskraven. De anser att elevers olikheter berikar klassen socialt. Huvudsakligen 

följer lärarna sina planeringar men det finns en flexibilitet på grupp- och individnivå. I 

undervisningen möts lärarens planering i situationen (P3) och lärarens utvärdering i 

situationen (E1) enligt Uljens (1997) modell. Eleverna handlar utifrån sina avsikter och den 

egna förståelsen, läraren i sin tur uppfattar och utvärderar elevernas aktiviteter i förhållande 

till sin egen avsikt att förverkliga läroplanens mål genom inkluderande undervisning. Denna 

process benämner Uljens den situerade didaktiska erfarenheten vilken är grunden för 

lärarens fortsatta handlande. För att alla elever ska kunna följa undervisningen använder 

läraren främst sin situerade didaktiska erfarenhet för att anpassa huvuduppgiften när 

eleverna inte kan lösa den. Det finns olika anledningar till att läraren gör anpassningar direkt 

på lektionen. Ibland görs de för att läraren inte kunnat förutse gruppens eller individens 

behov och förförståelse, men det kan också ske för att läraren inte haft möjlighet att göra 

anpassningarna i förväg. 

  

Dilemmat som återfinns i temat undervisning bottnar i flexibilitet kontra preparatorisk 

kunskap och möjlighet. Om läraren inte hinner eller ha förmågan att identifiera hinder i 

undervisningen i förväg finns en risk att synen på anpassningar blir för slentrianmässig. Det 

finns då en fara att elevers behov inte blir tillgodosedda alls eller att läraren inte hinner med 

att göra alla anpassningar i situationen. Detta kan leda till att undervisningen i sin helhet 

påverkas negativt om läraren ägnar en stor del av undervisningstiden till att göra olika 

anpassningar. 
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6.3 Utvärdering 

I temat utvärdering har vi placerat lärarnas utvärdering av undervisningen men också 

utvärderingen angående de förutsättningar de anser sig ha för att bedriva inkluderande 

undervisning. I detta tema ingår både utvärderingen i förhållande till läroplan och 

styrdokument av olika slag samt lärarens utvärdering av process och resultat efter avslutad 

pedagogisk sekvens i förhållande till den lokala kontexten. 

6.3.1 Utvärdering av undervisningen 

I intervjuerna framkommer att lektionsplanering, erfarenhet och utvärdering är tätt 

sammanbundna. Enligt lärarna kan utvärderingar ske på olika sätt; med elever, med kollegor 

eller enskilt. Vidare berättar lärarna att utvärderingen kan ske vid olika tidpunkter i 

lektionsarbetet, både i situationen i klassrummet och efter ett planerat moment. Lärarna 

anger att oftast sker deras utvärdering av sin lektionsplanering under lektionen och sedan 

enskilt. De lärare som beskriver att de har samarbeten utvärderar ibland tillsammans. Lärare 

som varit en längre tid i yrket uttrycker att en stor del av planeringsarbetet grundar sig i den 

erfarenhet och den förförståelse som de samlat på sig. Planeringar återanvänds ofta men 

revideras något för att passa den nya elevgruppen. I den processen ingår att utvärdera och 

välja ut vad som kan passa den nya undervisningen. Alla lärare arbetar med den digitala 

lärplattformen Google Classroom där de med några klick snabbt kan återanvända och 

revidera äldre planeringar. 

  
Sen måste jag ju säga att jag har aldrig kopierat en planering till nästa år...det går inte riktigt både 

för mig och för eleverna...man vill korrigera och förändra...men det är klart att jag tar 

utgångspunkt och avstamp i det jag har gjort tidigare (L7). 

  

L7 redogör för att hon behöver anpassa sina tidigare lektionsplaneringar efter den nya 

elevgruppens behov. Förändringarna i hennes nya lektionsplanering grundar sig i hennes 

erfarenhet, hennes nya elevers behov samt hennes eget behov av förnyelse i undervisningen. 

6.3.2 Brist på tid 

Lärarna återkommer till att de upplever tidsbrist som påverkar olika aspekter i planering och 

undervisning. De uppger att de saknar tillräcklig med egen och gemensam planeringstid för 

att fullt ut kunna reflektera över och planera för en inkluderande svenskundervisning. Stora 
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heterogena klasser där lärarna uppfattar stora stödbehov ger kort tid för att hinna med varje 

elev. Detta leder enligt lärarna till upplevelser av otillräcklighet. 

  
Det finns inte tillräckligt med tid för att planera för inkluderande lektioner så som det skulle 

behövas. Mycket ska fixas på kort tid och det är mycket andra grejer som tiden går åt till (L4). 

  

L4 berättar om tidsbrist som ett hinder för att planera för inkluderande undervisning. 

Tidsbristen påverkar också vad som avhandlas när lärare träffas i ämneslag och arbetslag. 

Den gemensamma schemalagda mötestiden går enligt flera lärare främst åt till akuta 

problem och administrativa uppgifter kopplade till exempelvis genomförandet av nationella 

prov och materialfrågor. Enligt lärarna går tiden också åt till att avhandla uppdrag från 

skolledning eller huvudmannen. 

  
Det blir mer praktiska diskussioner och mindre pedagogiska på våra möten. Lärare kanske 

prioriterar det praktiska för det blir så tydligt när det praktiska inte finns (L7). 

  

Citatet ovan visar att L7 anser att praktiska arbetsuppgifter ofta prioriteras framför 

pedagogisk samplanering. Läraren uppger att tiden inte räcker till för att hinna med både 

praktiska och pedagogiska diskussioner. När de praktiska uppgifterna får stå tillbaka 

fungerar inte skolorganisationen vilket gör att de prioriteras. Lärare uttrycker även att det 

råder tidsbrist för att möta och planera tillsammans med andra yrkesgrupper i skolan såsom 

elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger när de ska ge stöd i klassrummet. 

  
Elevassistent och specialpedagog hinner jag inte träffa och prata om den lektion de ska hjälpa till 

med (L5). 

  

L5 uppger att när olika yrkesgrupper som förväntas samverka kring en elev i 

lektionssammanhang inte hinner mötas kan stödets kvalité påverkas negativt. 

6.3.3 Brist på specialpedagogisk praktiknära kunskap och specialpedagogiskt stöd 

Samtliga lärare, såväl erfarna som mindre erfarna, önskar mer specialpedagogisk 

kompetensutveckling för att kunna möta olika behov i klassrummet. De mer erfarna lärarna 

uttrycker behovet i mindre utsträckning. Det finns utsagor som tyder på kunskapsbrister 

inom det specialpedagogiska området. Lärare kan även ge uttryck för att de har viss 
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specialpedagogisk kompetens, men att de har svårt att koppla teoretiska kunskaper till 

praktik. 

  
Jag har inte kompetensen för alla olika typer av problem som kan uppstå. Hur hanterar jag ett 

barn som kan bli utåtagerande? Hur hanterar jag ett barn som har Asperger? Jag har inte 

tillräckligt mycket kunskap om olika funktionsnedsättningar (L1). 

  

L1 uppger hur hennes kompetens inte räcker till i förhållande till elevers olikheter i lärandet. 

Samtliga lärare uttrycker att de önskar en mer praktiknära kompetensutveckling. De tre 

lärare som deltagit i det specialpedagogiska lyftet anser inte att den kompetensutvecklingen i 

tillräcklig utsträckning gett dem praktiska verktyg att använda i undervisningen. I 

intervjuerna uttalas en önskan om mer hjälp av specialpedagoger eller speciallärare i 

klassrummet. Lärarna uttrycker en önskan att utveckla sina praktiska färdigheter 

tillsammans med specialpedagog eller speciallärare som kompetensutveckling. De önskar 

också stöd av specialpedagog eller speciallärare för att vara en utbildad person till i 

klassrummet. Lärarna berättar att de har svårt att genomföra den planering som krävs för att 

skapa inkluderande svenskundervisning då de nästan alltid är ensamma i klassrummet. 

  
Jag skulle vilja ha mer pedagogiska resurser i klassen men det finns ju inte. (...) Egentligen kan 

jag uppleva att när jag har specialpedagogen funkar det jättebra, har jag en elevassistent men det 

blir inte... det är inte alls samma sak. Utan man behöver ha utbildad personal (L5). 

  

L5 anser att det behövs mer specialpedagogiskt utbildad personal i klassrummet för att 

hjälpa ämnesläraren att möta alla elevers behov. Tillgången till specialpedagogiskt stöd på 

skolorna tycks variera, flertalet lärare talar om en brist på specialpedagogiskt stöd både för 

lärare och elever. Några lärare säger att det är relativt lätt att få till informella samtal med 

speciallärare/specialpedagog medan andra har svårt att finna tid att mötas. Enligt lärarna 

verkar det lättast att kunna få rådgivande samtal medan det är svårare att få stöd vid 

planering och stöd i klassrummet av specialpedagog/speciallärare. 

  
Vår spec är fullbokad så de har inte möjlighet att komma till klassrum och observera/hjälpa till. 

Vi har öppet EHT där vi kan komma och prata om ett case (L2). 
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L2 berättar att tillgången till specialpedagog/speciallärare är begränsad beträffande 

samarbeten i planering eller i klassrummet men att det finns möjlighet till rådgivning för 

läraren. 

6.3.4 Brist på fysiska förutsättningar 

Den fysiska miljön upplevs som ett hinder för mer än hälften av lärarna när de ska planera 

inkluderande svenskundervisning. Sex lärare uppger att den fysiska miljön inte ger 

möjligheter för variation såsom grupprum, avskärmningar och ståbord. Eleverna sitter nära 

varandra och det är svårt att skärma av elever som behöver mindre intryck. 

  
Det är ganska trånga klassrum och så har vi placerat möblerna lika i alla klassrum det har vi 

kommit överens om att de ska stå. (...) önskar att det fanns olika delar att man kan stå, du kan 

sätta dig här. Grupprum har vi typ ett som alltid är bokat (L6). 

  

L6 berättar att det är svårt att anpassa den fysiska miljön efter elevers behov då 

skolbyggnaden har begränsningar. Klassrumsmiljön har inte heller anpassats med möblering 

för olika elevers behov. 

 6.3.5 En lärare för alla 

Alla lärare uppger att de känner att det är en svår uppgift att räcka till för alla elever i 

klassrummet trots att de anpassar undervisningen efter bästa förmåga. De önskar att det vore 

fler lärare i klassrummet för att hinna hjälpa både de elever som har hög självständighet och 

kunskapsnivå och de som har ett större hjälpbehov och en lägre kunskapsnivå att komma 

vidare i sin utveckling. Alla lärare förespråkar ett tvålärarsystem som en möjlig lösning på 

situationen i klassrummet. 

  
När man har många elever som behöver många olika former av stöd så kan jag känna att jag... att 

jag inte räcker till. Som med den här uppgiften, även om det går bra men har man åtta händer i 

luften ja men då räcker man ju inte till för det är ju helt omöjligt men så är ju situationen. Många 

elever behöver att man sitter där en längre stund och går igenom och förklarar och den tiden 

finns ju inte (L5). 

  

Citatet ovan visar att L5 inte anser sig räcka till för alla elever i klassrummet. Flera elever 

behöver individuellt stöd en längre stund, vilket läraren inte hinner med. De lärare som i sin 
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svenskundervisning har nyanlända elever inkluderade i klassrummet berättar att de inte 

hinner med att stötta de nyanlända eleverna i deras lärande. 

  
Jag uppfattar min specialpedagogiska kompetens som god med undantag för arbetet med 

nyanlända. Där vet jag inte riktigt. Det är svårt att nå dem både språkligt men också få deras tid 

att kännas meningsfull. De sitter med sitt material de fått av svaläraren. Har inte tid att stötta dem 

(L3). 

  

L3 uppger att hon trots god specialpedagogisk kompetens inte anser sig ha kompetens och 

tid för att undervisa nyanlända elever i klassrummet under rådande förutsättningar. 

6.3.6 Ambivalens gällande inkludering 

Alla lärare uttrycker att de i grunden är positiva till inkludering som princip, samtidigt 

uttrycker de ambivalens kopplade till förutsättningarna för hur inkludering implementeras i 

skolorna. Lärarna tvivlar på att de kan nå alla elever med en lärare i ett klassrum under 

rådande förutsättningar. I praktiken upplever de således att inkluderingstanken på deras 

skolor inbegriper en rumslig placering. Ibland ifrågasätts om inkludering är det bästa för 

eleven. 

  
Möjligheterna är oändliga men ändå begränsande eftersom det ändå bara är jag. Bättre tekniker 

och metoder kan inte ersätta mänsklig kontakt (L7). 

  

L7 uttrycker ambivalens till inkludering då hon anser att hon ensam inte räcker till för alla 

elevers olika behov. Detta trots att hon både använder digitala verktyg och försöker ta till sig 

nya metoder i undervisningen. Lärarna uttrycker en osäkerhet kring att kunna nå en 

mångfald av elever samtidigt. Tre lärare ger uttryck för att vilja lämna över ansvaret för 

vissa elever till någon mer lämpad. 

  
Jag skulle önska mer resurser, en lärare och en specialpedagog i varje grupp. En specialpedagog 

som var fokuserad på de svaga och de som var väldigt duktiga (L4). 

  

L4 utsaga kan tolkas som att hon vill lämna över ansvaret för elever som faller utanför 

normalspannet till en specialpedagog. En annan möjlig tolkning är att hon känner sig 

otillräcklig och vill dela ansvaret för en heterogen grupp med en annan utbildad pedagog. 

Det finns uttalanden som indikerar osäkerhet kring vad inkluderingsbegreppet egentligen 
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står för samt att lärarna definierar begreppet olika. Inkluderingsbegreppet ses både ur ett 

brett och ett snävt perspektiv. Ibland verkar inkludering övergå till att endast ses som en 

metod för ökad måluppfyllelse istället för en ständigt pågående tillgänglighetsprocess.  

  
Inkludering är att individualisera, vad behöver den här eleven? Jag vill inte hoppa på det här att 

alla ska tryckas in i ett klassrum. Inkludering står inte för det för mig. Det är att se till att han 

behöver ett grupprum och lugn och ro... för att kunna tillgodogöra sig och lära sig utifrån sina 

behov (L2). 

  

Citatet visar att L2 tycks likställa inkludering med individualisering. Hon tycks inte uppfatta 

att inkludering kan ses utifrån ett större demokratiskt perspektiv. Lärarna ger även uttryck 

för att inkluderingsbegreppet av beslutsfattare verkar användas som ett sätt att kunna göra 

besparingar. 

  
Jag kan se en fara när politiker tolkar inkludering, det innebär att vi som jag uppfattar det ska 

göra mer med mindre resurser. Då blir det definitivt inte inkluderat. För drar man in resurserna 

det är som att dra undan mattan för någon. Även om undervisningen är inkluderad kan det 

behövas mer resurser. Det finns inte personal och det är ekonomiska besparingar (L4). 

  

L4 uppfattar att det finns flera olika tolkningar av begreppet inkludering, hon ger även 

uttryck för att inkludering inte går ihop med samma eller minskade resurser. 

6.3.7 Sammanfattning och analys av temat utvärdering 

Lärarnas utvärdering av undervisningen mot styrdokument och lokala 

undervisningsaktiviteter motsvarar enligt Uljens modell E2a och E2b. Utvärdering sker på 

olika sätt men framför allt enskilt. Lärarna uppger att planeringsarbetet grundar sig i den 

erfarenhet och den förförståelse som de samlat på sig. De återanvänder lektionsplaneringar 

men reviderar dem för att passa den nya elevgruppen. Lärarnas arbetssätt angående 

planering och utvärdering återfinns i Uljens modell uttryckt som avsikt-handling-upplevelse- 

reflektion- erfarenhet- förståelse- ny avsikt. I lärarnas planerings- och utvärderingsarbete 

behöver de både ta hänsyn till de nationella styrdokumenten men även till kommunens 

förväntningar på en inkluderande undervisning. När lärarna utvärderar sina förutsättningar 

för att bedriva inkluderande undervisning upplever de hinder i form av tidsbrist, brist på 

specialpedagogisk praktiknära kunskap och specialpedagogiskt stöd samt brist på fysiska 

förutsättningar. De uppfattade bristerna på förutsättningar gör att det skapas en ambivalens 



	 45	

gällande inkludering, lärarna tvivlar på hur kommunens vision ska kunna uppnås under 

rådande förutsättningar. Tidsbristen påverkar bland annat reflektionstid som behövs för att 

enskilt och kollegialt kunna reflektera kring undervisningen samt att planera för nya 

handlingar i utvecklingen mot att möta alla elevers behov. För att lärarna ska kunna utnyttja 

varandras kompetenser finns ett behov av kollegial samplanering och utvärdering mot både 

styrdokument och de metoder och arbetssätt som används i undervisningen.   

  

Dilemman som återfinns under detta tema berör lärarnas balansgång mellan den enskilde 

elevens behov och hela klassens intresse. Lärarna menar att det är en svår uppgift att räcka 

till för alla elever i klassrummet under rådande förutsättningar. Deras lösning på detta 

dilemma är fler vuxna i klassrummet, exempelvis ett tvålärarsystem. Vidare identifierar vi 

ett dilemma att inkludering kan skapa exkludering om lärarna saknar tillräcklig 

specialpedagogisk kompetens samt möjlighet/stöd att möta identifierade behov i 

klassrummet. Om elevens svårigheter inte kan identifieras och mötas av läraren i 

undervisningen finns risk att inkludering resulterar i exkludering.  

7. Diskussion 

I detta avsnitt presenteras metoddiskussion samt diskussion angående studiens resultat i 

förhållande till tidigare forskning. I resultatdiskussionen har vi utgått från studiens mest 

centrala resultat som vi problematiserar och diskuterar. Syftet med vår studie är att tillföra 

kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin planering och utvärdering av 

inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar dilemman i samband med 

inkluderande undervisning 

7.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod då ämnet är komplext och vi ville få en 

fördjupad bild av lärarnas uppfattningar kring inkluderande undervisning i svenskämnet. 

Lärarna fick i förväg veta att studiens övergripande syfte är att tillföra kunskap om hur lärare 

i svenska planerar sin undervisning för att nå alla elever i klassrummet. Vi valde medvetet 

att utelämna begreppet inkludering i vårt missivbrev för att minska risken för tillrättalagda 

svar. De semistrukturerade intervjuerna kunde väl besvara våra frågeställningar och passade 

oss då vi kunde ställa följdfrågor när vi önskade ett fördjupat svar eller ett förtydligande. 

Intervjusituationerna var avslappnade och vår uppfattning är att lärarna var ärliga i sina svar. 
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De försökte inte dölja att de hade svårt att klara delar av sitt uppdrag och de visade att de 

kunde ifrågasätta sitt eget handlande i klassrummet. Något som förvånade oss var att lärarna 

hade svårt att beskriva specifika metoder och arbetssätt som de använde i 

svenskundervisningen. Detta medförde att vårt fokus i studien förändrades något. Vi 

förväntade oss att lärarna i högre grad med vedertagna begrepp skulle kunna beskriva sina 

ämnesdidaktiska handlingar i lektionsplaneringen. För att få mer djupgående svar på våra 

frågeställningar skulle vi kunnat kombinera våra intervjuer med klassrumsobservationer. En 

metodkombination hade kunnat visa inte bara lärarnas uppfattningar angående 

lektionsplanering och inkludering utan också deras faktiska handlande i klassrummet i 

relation till sina utsagor. Det finns alltid en risk att lärarna konstruerat och rationaliserat svar 

utifrån våra frågor samt kommunens positiva inställning till inkludering och inkluderande 

undervisning.  Observation tror vi även hade kunnat stärka fokus på ämnet svenska i studien 

då lärarna hade svårt att sätta ord på ämnesdidaktiska metoder och arbetssätt. Vidare hade 

observation kunnat påvisa eventuell tyst kunskap i ämnet som inte framkommit i 

intervjuerna. Vi valde bort observation som metod då det var svårt att få tillgång till lärare 

och deras klassrum. För att fånga de ämnesdidaktiska kunskaperna tydligare skulle vi också 

kunnat avgränsa studien mer och inriktat oss på ett delmoment av svenskundervisningen, 

exempelvis skrivande. 

  

Den teoretiska ram vi utgått ifrån är Nilholms (2007) dilemmaperspektiv och Uljens (1997) 

reflektiva skoldidaktiska modell. Uljens modell har hjälpt oss att identifiera de olika delarna 

i undervisningen samt synliggöra lärarnas didaktiska handlingar mot inkluderande 

undervisning. Nilholms dilemmaperspektiv har varit till nytta för att lyfta fram 

motsättningar gällande inkluderande undervisning. 

  

Fejes och Thornberg (2015) skriver om statisk generalisering vilket naturligtvis inte är 

möjligt i en kvalitativ studie. Det går inte att säga att de åtta svensklärare vi intervjuat 

representerar alla svensklärare i den undersökta kommunen eller i Sverige. Däremot kan 

man göra en analytisk generalisering genom att jämföra resultatet med andra studier inom 

fältet och göra en bedömning på trolig tillämpbarhet på andra situationer med liknande 

förutsättningar som den kontext som studerats (Fejes & Thornberg, 2015). Urvalet i studien 

torde vara representativt för lärare som aktivt arbetat några år med att nå alla elever i 

klassrummet. Däremot är det inte säkert att resultaten skulle vara desamma i en kommun där 

lärarna inte fått fortbildning, arbetat aktivt med inkluderande undervisning samt där 
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kommunen inte haft inkludering som uttalad vision och metod. De resultat som framkommit 

i vår studie stämmer väl överens med den forskning som finns inom fältet och därför anser 

vi att det finns en relativt hög generaliserbarhet trots studiens ringa storlek. 

7.2 Resultatdiskussion 

Våra resultat visar att lärarna ser dilemman med inkludering i praktiken även om de har en 

positiv grundinställning till inkludering som ideologi. Den positiva grundinställningen är 

ändå en framgångsfaktor då den skapar större benägenhet att utveckla undervisningen (Van 

Reusen, Shoho & Barker, 2001; Avramidis & Norwich, 2002; Boyle, Topping & Jindal-

Snape, 2013). Analysen visar att den ambivalens som lärarna upplever kopplas till deras 

förutsättningar att planera, undervisa och utvärdera. Lärarnas utsagor visar stora likheter 

med Gunnþórsdóttir och Jóhannessons resultat (2014) där lärarna har svårt att möta kraven 

på undervisningen när organisation och lärmiljö inte förändrats. I sin analys kommer 

Gunnþórsdóttir och Jóhannesson (2014) fram till att lärarna anser inkludering som en god 

ideologi men att det finns en underton av att något gått fel. När lärarna i vår studie uppfattar 

lärarrollens krav som för höga och deras uppdrag som svårt att genomföra blir de 

ambivalenta till inkludering. 

  

Ett dilemma som framkommer i vårt resultat är att flertalet lärare har en hög tilltro till 

kollegialt lärande och samplanering samt anser att planeringen har betydelse för hur 

inkluderande undervisningen blir. Trots detta sker planerings- och utvärderingsarbete som 

fokuserar på metoder och arbetssätt till största delen enskilt av läraren. Brister i 

organisatoriska och schematekniska förutsättningar samt en hög arbetsbörda i kombination 

med tidsbrist upplevs som de största hindren för ett mer detaljerat samarbete. Emellertid 

finns även hinder i form av lärares olikheter, brist på samsyn och en oro för hur samarbetet 

ska bli som vi tolkar som en rädsla för förändring hos lärarna. Kollegialt lärande har visat 

sig effektivt för en framgångsrik lärprocess där lärare arbetar tillsammans för att möta 

elevers olikheter och dela med sig av sina erfarenheter, effektiva undervisningsplaneringar, 

effektiva metoder och arbetssätt samt utvärdering av resultaten (Ferguson, 2008; Kotte 

2017; Van Reusen, Shoho & Barker, 2001). Ökad systematisk kollegial planering och 

utvärdering enligt Uljens (1997) modell kan vara ett sätt att utveckla god inkluderande 

undervisning. Brist på en systematisk kollegial utvärdering kan påverka ett inkluderande 

perspektiv negativt och kan förmodas påverka den kollegiala självrannsakan som Kugelmass 
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(2001) nämner som katalysator för det kollegiala lärandets utvecklingsprocess. Kopplat till 

lärarnas förutsättningar för kollegialt samarbete finns ett dilemma där lärarnas praktik och 

arbetssätt ska förändras samtidigt som skolorganisationen är densamma. Den pedagogiska 

synvändan ställer högre krav på samarbete men tiden och organisationen begränsar lärarnas 

möjligheter. Här har huvudman och rektor ett stort ansvar för att möjliggöra lärarnas 

samarbeten genom att anpassa skolorganisationen så att den möter de nya kraven.   

  

I enlighet med tidigare forskning önskar majoriteten av lärarna specialpedagogisk 

kompetensutveckling (Kotte, 2017; Gunnþórsdóttir & Jóhannesson, 2014; Boer & Pijl & 

Minnaert, 2011). När lärare får ökade specialpedagogiska verktyg och märker att de gör 

skillnad i undervisningen tenderar de att blir mer positiva till inkluderande undervisning 

(Avramidis & Norwich, 2002; De Boer, Pijl & Minnaert, 2011;Van Reusen, Shoho & 

Barker, 2001). Lärarna anser att kraven på deras planering och undervisning ökat vilket 

medför högre krav på specialpedagogisk kompetens. I vissa fall finns teoretiska kunskaper 

inom det specialpedagogiska fältet men praktiska verktyg för att omsätta teori till praktik i 

planeringen och i klassrummet saknas. Ett specialpedagogiskt dilemma som kan uppstå om 

lärare inte har tillräcklig kunskap i specialpedagogik är att det finns risk för att lärarna inte 

kan identifiera elevers behov och anpassa undervisningen så att den når alla elever. Om 

elevens svårigheter inte kan identifieras och mötas av läraren i undervisningen finns risk att 

inkluderingen resulterar i exkludering. Studier visar att en långsiktig fortbildningsplan krävs 

som omfattar både lärarutbildningen och skolorganisationen. I kompetensutvecklingen ska 

fokus ligga på specifika verktyg och metoder för undervisning (Van Reusen, Shoho & 

Barker, 2001; Mintz & Wyse, 2015 ). Trots att lärarna i studien arbetar i en kommun som 

under fyra års tid styrt lärarnas kompetensutveckling mot inkludering verkar det inte vara 

tillräckligt för att tillmötesgå lärarnas behov. De har svårt att i förväg identifiera hinder i 

undervisningen så att undervisningen kan anpassas redan i planeringen. Detta kan tyda på att 

det inte räcker med specialpedagogisk kompetensutveckling utan att det behövs fördjupad 

specialpedagogisk kompetens för att kunna möta alla elevers behov. Lärarna behöver både 

mer praktiknära specialpedagogisk kompetensutveckling men också ökad tillgång till 

specialpedagog/speciallärare både i en rådgivande och handledande funktion samt som stöd i 

klassrummet. 

  

Vår studie visar att lärarna inte har en tydlig, gemensam definition av inkludering. Det kan 

delvis förklaras av att begreppet är ett mångfacetterat begrepp som inte har definierats av 
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huvudman eller rektorer så att en unison definition på kommunnivå eller skolnivå skapats. I 

kommunens verksamhetsplan står att tillgänglig utbildning innefattar att “Varje elev ska ha 

fysisk och kognitiv möjlighet att lära utifrån sin egen fulla potential i ett gemensamt 

sammanhang.” Denna formulering verkar inte vara tillräckligt konkret för att lärarna ska få 

en tydlig, gemensam bild av vad inkluderande undervisning i kommunen innebär. Ainscow, 

Booth och Dyson (2006) talar om en bred och en snäv definition av hur begreppet 

inkludering används i praktiken. Lärarna i vår studie tenderar att betrakta elever i svårigheter 

ur den snäva definitionen av begreppet. De utgår inte i första hand från att alla elever är 

olika och försöker möta olikheter i undervisningen generellt. Snarare betraktar de 

individerna i klassen, kategoriserar dem och försöker inkludera olika elevgrupper i klassen 

och undervisningen. När en gemensam definition av inkludering och samsyn saknas blir 

lärarna osäkra på vad som ska implementeras och hur det ska ske. Frånvaron av en tydlig 

definition på skol- eller kommunnivå av vad inkludering innebär kan leda till att olika 

elevgrupper inkluderas på olika villkor.  En tydlig definition och samsyn behövs på 

huvudmanna- eller skolnivå för att tydliggöra hur praktiken ska se ut för att kunna 

genomföra inkludering vilket även forskningen visar (Armstrong, Armstrong & Spandagou, 

2011; Gidlund, 2018). 

 

Lärarna i studien tenderar att planera en gemensam lektionsuppgift med en inbyggd bredd 

för att möta elevers olikheter. De hinner inte med eller har inte kunskap om hur de ska 

kunna planera för att differentiera undervisningen redan i planeringsstadiet. Ett annat skäl 

lärarna framför till uppgifter med bredd är att många elever inte klarar självständigt arbete i 

sådan utsträckning att läraren, som vanligtvis är ensam pedagog i klassrummet, kan ha olika 

aktiviteter pågående samtidigt. Enligt lärarna gynnas svagare elever av en mer 

sammanhållen explicit undervisning vilket också styrks av forskningen (Almqvist, 

Malmqvist & Nilholm, 2015). Ett återkommande dilemma i studier som undersöker 

inkludering och som även lärarna i vår studie upplever är att de balanserar mellan den 

enskilde elevens behov och hela klassens intresse (Kotte, 2017; Nilholm, 2005; Molbaek, 

2017). Denna situation leder till en oro hos lärarna för att inte räcka till för alla elevers 

individuella behov och en känsla av att inkluderingsuppdraget är näst intill omöjligt. Den 

pedagogiska synvändan som flera forskare refererar till (Kotte, 2017; Ferguson, 2008; 

Florian & Beaton, 2017) verkar ha startat i klassrummen. Däremot möter planeringen ännu 

inte de individuella skillnader som finns utan att differentiera undervisningen med strategier 

som enbart har vissa individuella behov i åtanke (Florian & Beaton, 2017). Det finns en 
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motsägelse i att lärarna i vår studie menar att de planerar för en mångfald i klassrummet 

samtidigt som de oftast erbjuder en planerad väg att nå kunskapskraven. I Gunnþórsdóttir 

och Jóhannessons studie (2014) framkommer att undervisningen oftast planeras utifrån en 

normalelev. Det finns en tendens att lärarna i vår studie också planerar utifrån en normalelev 

för att sedan göra individuella anpassningar i klassrumssituationen när eleven inte lyckas 

komma framåt i sitt arbete. 

  

Anpassningar av lektionsinnehåll och uppgifter efter en grupp eller en elevs behov sker efter 

utvärdering i situationen. I handlingssituationen utvärderar läraren intryck och upplevelser i 

stunden i förhållande till sina avsikter, detta är enligt Uljens (1997) den situationsrelaterade 

didaktiska erfarenheten. Den kan i en inkluderande undervisning betyda att läraren har 

kunskaper om elever i behov av särskilt stöd och kan identifiera och möta de eleverna i 

klassrummet snarare än genom diagnosticering. I lärarens situationsberoende didaktiska 

planering följer den schemat avsikt-handling-upplevelse- reflektion- erfarenhet- förståelse- 

ny avsikt som kan användas som modell för lärares planeringsarbete för att öka den 

reflektiva kompetensen och ge inkluderande undervisning en djupare innebörd. (Uljens, 

1997). 

  

Lärarna i studien kompenserar utebliven differentiering med ökad inramning. Tydlighet och 

struktur är återkommande framgångsfaktorer i inkluderande planering och undervisning 

enligt lärarna. Detta kopplar vi till lärarnas osäkerhet kring hur inkluderande undervisning 

ser ut i praktiken. Lärarna i Molbaeks (2017) studie har också svårigheter att differentiera på 

grund av tidsbrist och brist på kunskap om hur differentiering ser ut i praktiken och 

kompenserar detta med ökad inramning. I vår analys blir det tydligt att lärarna ställs inför 

dilemmat att möta externa krav samtidigt som de uttalar att de har bristande kunskaper och 

förutsättningar för genomförandet. Detta leder till att lärarna plockar in delar av de nya 

inkluderingstankarna i sin traditionella klassrumsundervisning och gör så gott de kan utifrån 

de förutsättningar de har och sin egen förståelse av inkludering. Om detta fortsätter finns en 

fara i att den pedagogiska synvändan stannar av och inte utvecklas i enlighet med den 

bredare definitionen av begreppet inkludering. Ett verktyg för kollegialt lärande, 

differentiering och inkluderande lektionsplaneringar skulle kunna vara ramverket Universal 

Design for Learning (UDL), där lärare i förväg planerar för att kunna möta elevers olika 

behov i klassrummet. UDL som framgångsrikt förhållningssätt stöds tillika av Capps (2017) 

metastudie och Fergusons (2008) forskning. 
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 I resultatet framgår att det inkluderande didaktiska val lärarna främst gör är variation som 

metod. Generellt har svensklärarna svårt att komma på och benämna specifika metoder och 

arbetssätt som de planerar att använda i svenskundervisningen. Däremot beskriver de på 

olika sätt hur de arbetar i klassrummet och hur de använder delar av kända metoder och 

arbetssätt. Vi tolkar det som att lärarna aktivt vill utveckla undervisningen samt är medvetna 

om att de behöver en bred arsenal av metoder och arbetssätt för att möta alla elevers behov. 

Variationen kan också vara ett tecken på lärarnas osäkerhet inför inkluderande undervisning. 

Genom en stor variation på undervisningen hoppas de att det finns något i undervisningen 

för alla elever. Ett inkluderande undervisningsperspektiv kan ses som en ständig process för 

att utveckla undervisningen så att den kan möta alla elever. Flera studier visar att det är en 

utmaning för lärare att hitta metoder och arbetssätt som kan tillgodose elevers olika behov i 

klassrummet (Kotte, 2017; Cameron, 2017). Svårigheterna lärarna i vår studie har att 

benämna olika metoder och arbetssätt indikerar att det saknas ett professionellt yrkesspråk 

och fördjupade ämnesdidaktiska kunskaper. Bristen på ett fördjupat kollegialt samarbete kan 

påverka det professionella yrkesspråket samt hur metoder och arbetssätt används och 

utvecklas i undervisningen. Kollegiala samtal kan öka lärarnas behov av att sätta ord på de 

metoder och arbetssätt de använder i sin undervisning och skulle i en förlängning kunna 

bidra till ett professionellt yrkesspråk. Resultaten indikerar att det även kan behövas 

ämnesspecifik kompetensutveckling kopplad till inkludering. Den kompetensutveckling 

lärarna fått av huvudmannen har varit fokuserad på inkludering i allmänhet och inte mot 

svenskämnet i synnerhet. Lärarnas svårigheter att sätta ord på metoder och arbetssätt ledde 

till att resultaten vi fick i vår studie blev mer allmänna och förmodligen ger både en bild av 

inkluderande planering i svenska och en bild av inkluderande planering i framför allt 

teoretiska skolämnen. 

7.3 Slutsats och fortsatt forskning  

Undervisningsplanering ur ett inkluderande perspektiv är ett komplext ämne som inbegriper 

en rad olika aspekter med dilemman på olika nivåer att ta ställning till. Syftet med studien är 

att tillföra kunskap om vilka uppfattningar svensklärare har om sin planering och 

utvärdering av inkluderande undervisning och huruvida de uppfattar dilemman i samband 

med inkluderande undervisning. Vår studie bekräftar till stor del de slutsatser som 

framkommer i internationella studier samt i de få svenska studier som finns inom fältet. På 

så sätt kan vår studie sägas bidra till att stärka en redan existerande bild av inkluderande 
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undervisning och ytterligare fördjupa bilden av inkluderande undervisning under svenska 

förhållanden. 

 

Ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv indikerar vår studie att svensklärarna inte har ett utvecklat, 

professionellt och ämnesdidaktiskt språk när de talar om sin undervisning. Detta kan tyda på 

att den allmänpedagogiska ämneskompetensen brister vilket kan försvåra arbetet mot 

inkluderande svenskundervisning. Enligt Ahlberg (2015) är specialpedagogikens uppdrag att 

skapa villkor och förutsättningar som främjar elevers lärande och delaktighet. Ett första steg 

i en inkluderingsprocess där allmänpedagogik och specialpedagogik möts är att skapa 

förutsättningar för att lärare ska kunna sätta ord på sin undervisning i kollegiala samtal. Utan 

ett gemensamt professionellt språk är det svårt att utveckla undervisningen. Det vore därför 

intressant att ytterligare undersöka det professionella ämnesdidaktiska språket i förhållande 

till inkluderande svenskundervisning genom exempelvis fallstudier där ett ämneslag följs i 

sina diskussioner, planeringar samt i undervisningen.   

 

Resultatet visar att specialpedagogers och speciallärares kunskap värderas högt hos lärarna. 

De önskar ökad tillgång till egen specialpedagogisk fortbildning men också ökat stöd av 

speciallärare/specialpedagog med fördjupad specialpedagogisk kompetens i klassrummen. I 

framtida studier skulle det vara givande att studera hur specialpedagoger/speciallärare 

uppfattar sin roll i förhållande till att utveckla inkluderande undervisning i skolan.  

 

Så länge elever inte kan tillgodogöra sig undervisningen och därmed inte lyckas nå 

målformuleringarna i styrdokumenten behövs fortsatt forskning samt arbete i skolpraktiken 

för att utveckla förståelse för hur inkluderande svenskundervisning skapas.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

 Hej! 
  
Vi heter Jenni Wagner och Heidi Wagner Nottberg och läser till specialpedagoger vid Örebro 
universitet. När vi inte studerar arbetar Jenni som specialpedagog på XXXskolan och Heidi arbetar 
som speciallärare på XXX skola i XXX. 
  
Anledningen till detta mejl är att vi skriver ett examensarbete inom det specialpedagogiska området. 
Examensarbetets övergripande syfte är att tillföra kunskap om hur lärare i svenska planerar sin 
undervisning för att nå alla elever i klassrummet. Vi önskar därför komma i kontakt med några lärare 
på Er skola som är behöriga och undervisar i ämnet svenska i åk 4-6 och/eller i åk 7-9 som vill delta i 
undersökningen. Lärarna får gärna ha arbetat i XXX kommun i minst tre år men det är inget krav. 
  
Vi kommer att genomföra intervjuer som varar i cirka 45-60 minuter och som spelas in. Vi vill även 
be lärarna att ta med sig en lektionsplanering i svenska som de genomfört och uppfattar som lyckad. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
  
De forskningsetiska principerna är: 
 

• Medverkan är frivillig. 
• Materialet kommer endast att användas i denna studie för att sedan förstöras. 
• Ingen kommer att kunna identifieras. 
• Varje respondent kan när som helst avbryta intervjun. 

  
Vänligen återkoppla till oss vilka lärare som är intresserade så kontaktar vi dem via mejl med vidare 
information. Vi är mycket tacksamma för snabb återkoppling då vår tid för att avsluta 
examensarbetet är begränsad. 
  
Om ni har frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 
  
Hälsningar Jenni och Heidi 
  
Jenni Wagner 
XXX- XXX XX XX 
jenni.wagner@XXX.se 
  
Heidi Wagner Nottberg 
XXX- XXX XX XX 
heidi.nottberg@XXX.se 
  

Handledare 
Charlotta Pettersson 
Universitetslektor Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 
XXX-XX XX XX 
charlotta.pettersson@XXX.se 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

	Inledning	
Presentation av oss och varför vi är här. 
  
Genomgång av informationskravet. 
Eventuella frågor från den intervjuade läraren 
  
Utbildning 
  
År i yrket  
  
Kan du kort beskriva hur du går tillväga när du planerar ett arbetsområde (utifrån din 
medhavda lektionsplanering). 
  
Använder du någon planeringsmetod eller annat stöd när du planerar dina lektioner? Om ja, 
vilket/vilka? 
  
Hur tänker du kring metoder och arbetssätt i din planering? 
  
Brukar du följa din planering i klassrumsundervisningen? 
  
Hur samarbetar du med andra i din lektionsplanering? 
  
Om du skulle lyfta fram några positiva aspekter ur din medhavda planering, vilka skulle det 
vara? 
  
Varför tror du att dessa aspekter blev lyckade? 
  
Om du skulle lyfta fram utvecklingsområden i din medhavda planering eller ur andra 
planeringar, vilka skulle det vara? 
  
Hur planerar du din undervisning för att alla elever ska kunna delta i lektionen? 
  
Vilka metoder och arbetssätt använder du för att nå alla elever? Varför använder du just 
dem? 
  
Vad innebär begreppet inkludering för dig? 
  
Berätta om dina tankar kring inkluderande svenskundervisning. (möjligheter/hinder) 
  
Tror du att lektionsplaneringen kan ha betydelse för hur inkluderande undervisningen blir? 
  
Vilka förutsättningar anser du krävs för att skapa inkluderande lektionsplaneringar? 
 
Kan du berätta om dina förutsättningar för att skapa inkluderande lektionsplaneringar? 
  
Hur uppfattar du din pedagogiska kompetens i förhållande till elevers olika behov? 
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Hur inhämtar du kunskaper för att utveckla din kompetens för att kunna undervisa alla 
elever? 
  
Diskuterar du särskilda insatser i undervisningen relaterat till elevers olika förutsättningar 
med till exempel specialpedagog/speciallärare, arbetslag eller ämneskollegor? Om ja, hur 
ofta förekommer dessa samtal? 
  
Vem anser du har det främsta ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd uppnår 
kunskapskraven? 
  
  
  
 

  
  
 
	


