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Abstract 

There is a discrepancy between national school guidelines towards inclusive education, and the current 

political trend towards economic efficacy, that may be problematic for teachers. The aim of this 

contextual study is to formulate a contextual understanding of the participating teachers’ perceptions 

of their effort to help all their students achieve the goals set forth by school curricula, and use this 

understanding for the purpose of suggesting points of entry for special needs educators´ guidance of 

teachers’ practices towards more inclusive education.  

Information was gathered by sending an extensive web questionnaire to all teachers within a given 

headmaster´s administration, sending web questionnaires to a majority of third grade students taught 

by those teachers, conducting interviews with a few of the participating teachers as well as with the 

special needs educators, carrying out a classroom observation, and gathering additional information 

concerning working conditions and social interactions.  

The data gathered in this case study has been subjected to an analytical process comprising of an 

assessment of the degree of inclusive approach, using the Inclusive Approach through Participation as 

well as the Framework of Participation, technical triangulation of all data post the inclusive 

assessment, and analysis of context by the Ecology of Human Development/the Bioecological Theory.  

The analytical process has resulted in a contextual description that has enabled me to suggest possible 

points of entry to be used in special needs educators’ guidance of teachers’ practices towards inclusive 

education. The degree to which there exists a collegial sense of security, varied forms of teacher-

student interactions, collegial cooperation, pedagogical discussions, a dialogue in search of mutual 

understanding, and consequent follow-ups appears, in the light of the limited selection of participants, 

as relevant to these teachers ability to help their students.  

Further research is needed to identify valid points of entry for special needs educators’ guidance of 

teachers’ practices towards inclusive education. This contextual study will hopefully inspire further 

research into teachers´ perceptions of their work to facilitate implementation of inclusive education 

and thereby improve every student´s ability to achieve the set goals.  

 

Keywords: Contextual study, teachers’ perceptions, inclusive approach, Ecology of Human 

Development/ Bioecological Theory, special needs educators’ guidance of teachers. 

Nyckelord: Kontextuell studie, lärares uppfattningar, inkluderande förhållningssätt, 

Utvecklingsekologisk modell/ Bioekologisk modell, specialpedagogisk handledning av lärare.    
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Inledning 

Skolans styrdokument pekar tydligt i riktning mot en inkluderade skola, argumenten för detta 

utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter: Alla människor, med sina olika 

förutsättningar, ska beredas möjlighet att delta fullt ut i samhället. Speciallösningarnas 

segregerande konsekvenser (Ingestad 2006) bidrar till argumentationen. Förväntningar på 

lärarnas praktik och riktlinjer för undervisningen formuleras utifrån forskning om 

undervisning med hög måluppfyllelse, men den politiska styrningen mot ekonomisk 

effektivitet och fler kunskapsmätningar går i en annan riktning än styrdokumenten.  

Vår digitala tillvaro med alla dess distraktionsmoment och stressorer (Klingberg 2010, 

Klingberg 2009, Lagercrantz 2013) har sannolikt bidragit till att en allt större andel av 

eleverna i skolan inte klarar målen med traditionell undervisning, och att kraven på lärare har 

ökat (Skolverket 2013b). Specialpedagogen förväntas bidra till skolans utveckling mot ökad 

inkludering och stödja lärarna i deras arbete. Enkelriktad information om rekommenderade 

undervisningsmetoder och elevers individuella behov kan dock leda till en inflation i 

speciallösningar snarare än inkludering (Persson & Sjökarl, 2010; Persson, 2007).  

Jag tror det är nödvändigt att föra en dialog med lärarna utifrån deras erfarenhetsgrundade 

förståelse av undervisningen, och efterlyser fler studier som synliggör lärares synpunkter. 

Som specialpedagog behöver jag främmandegöra det bekanta, frigöra mig från egna 

förväntningar om lärares behov, genom att aktivt lyssna in och bearbeta andra lärares behov 

och önskemål utifrån den kontext de befinner sig i.  

Med denna studie vill jag undersöka några lärares behov och önskemål utifrån deras specifika 

kontext, för att upptäcka möjliga relevanta infallsvinklar för konstruktiv specialpedagogisk 

handledning av lärares arbete med att hjälpa alla elever nå målen.  
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Problemformulering 

Att enbart fråga lärarna vad de behöver ger inte tillräcklig information för en kontextuell 

analys, jag behöver ställa fler frågor till lärarna om deras syn på inkludering, undervisningen 

och vad de anser sig behöva. En kombination av olika metoder ger mer mångfacetterad 

information för min analys. 

Ur ett specialpedagogiskt handledningsperspektiv är det viktigt att formulera en kontextuell 

förståelse som beskriver relevanta utvecklingsområden. Lärares uttryckta behov och önskemål 

svarar sannolikt mot de utmaningar lärarna upplever i sin vardag, och är produkten av 

samspelet mellan lärarens inre och yttre resurser, och den miljö läraren verkar i. Analysen bör 

beakta detta samspel. En kontextuell analys nyanserar hur budskapet ska förstås. 

 

Syfte 

Syftet är att formulera en kontextuell förståelse av några lärares uppfattningar om arbetet med 

att hjälpa alla elever nå målen med utbildningen, och använda denna förståelse för att föreslå 

infallsvinklar för specialpedagogisk handledning av lärare för ökad inkludering och 

måluppfyllelse. 

 

Frågeställningar  

1. I vilken utsträckning överensstämmer lärarnas uppfattningar om skolans dilemma, 

prefererade undervisningsstrategier och bedömningsformer, utmaningar, behov och 

önskemål med ett inkluderande förhållningssätt? 

2. Vilka teman återkommer i lärarnas uppfattningar? 

3. Vad betyder återkommande teman när de förklaras utifrån sin ekologiska kontext? 

4. Kan den kontextuella förståelsen användas för att föreslå infallsvinklar för 

specialpedagogisk handledning av lärare för ökad inkludering och måluppfyllelse? 
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Bakgrund 
 

Efter genomgång av relevant forskning presenterar jag de teoretiska ramarna utifrån vilka 

analyser av inkludering och utvecklingsekologiska sammanhang genomförts. 

 

Tidigare forskning 

För att uppnå studiens syfte behöver jag titta närmare på de rekommendationer forskningen 

erbjuder lärarkåren, söka positiva exempel på implementering av inkluderande undervisning 

utifrån kontextuell förståelse, undersöka hur lärares arbetsvillkor och värderingar påverkar 

yrkesutövningen, samt vad förståelseinriktad specialpedagogisk handledning innebär.  

 

Styrdokument som riktningsgivare för skolans dilemma 

Nilholm (2006) har formulerat skolans dilemma mellan att prioritera individens behov eller 

gruppens behov på följande sätt:  

”Det grundläggande dilemmat är att alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen 

samtidigt som utbildningen ska möta elevers olikheter” (Nilholm 2006, s.30).  

Anledningen till att detta inte kan avfärdas med en ensidig prioritering av det gemensamma 

utgör den etiska grunden för de styrdokument som skolan följer; Salamanckadeklarationen, 

tillämpliga konventioner deriverade ur FN:s konvention om mänskliga rättigheter, och 

skollagen. Salamanckadeklarationen från 1994 (SUS 2/2006) fastslår att pedagogiken ska 

sätta elevens behov i centrum, och den grundläggande principen är att ”alla barn, närhelst det 

är möjligt ska undervisas tillsammans”, specialskolor eller särskilda avdelningar ”bör vara en 

undantagslösning” (SUS 2/2006, s.11). Integrerad undervisning beskrivs som det effektivaste 

sättet att bekämpa diskriminerande attityder, handlingsramarna anger rekommendationer för 

nationell, regional och lokal nivå, och en uppföljning från 2004 beskriver hinder och 

möjligheter i arbetet (SUS 2/2006). 

FN:s konvention om barnens rättigheter anger att alla barn har rätt till utbildning, och stöd för 

att kunna tillgodogöra sig utbildningen (UNICEF 2009). FN:s konvention om personer med 

funktionsnedsättning slår fast att stater ska erbjuda stödåtgärder i miljöer som är förenliga 

med målet fullständig inkludering (DS 2008:23).  
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Enligt 4§ i 1 kap skollagen ska alla elever ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt 

(SKOLFS 2011:144) och särskilt stöd ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör, eventuella undantag från detta ska föregås av rektorsbeslut (11§, 3 kap). Utbildningen 

ska enligt 5§, 1 kap vila på ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (ibid). 

 

Undervisning som leder till god måluppfyllelse 

Slobodzian (2009) visar på de exkluderande effekter som kan uppstå till följd av integrering 

av hörselskadade elever i vanlig klass, med lärare som inte fått särskild träning. Skolans 

budskap var tydligt inkluderande, men vardagen med stödundervisning i liten grupp innan 

eller efter vanliga lektioner, den pedagogiska personalens tidsbrist, missförstånd och andra 

elevers rädsla för det avvikande medförde att eleverna snabbt blev marginaliserade. Detta 

bekräftas i Moriartys (2007) fallstudie över tre college för att identifiera hinder för 

inkluderande undervisning i naturvetenskap och matematik. Brist på tid för att utveckla 

inkluderande pedagogiska metoder resulterade nästan alltid i traditionell instruktion, även när 

lärarna var medvetna om behovet att undervisa inkluderande (Moriarty 2007).  

John Hatties metastudie från 2009 av över 800 skolor används idag som utgångspunkt för 

riktlinjer för lärares arbete, inte minst till följd av SKL:s sammanfattning av Jan Håkansson 

från 2011. Undervisningen är det område som innehåller det största antalet påverkansfaktorer 

(Hattie ref. i Håkansson 2011). Nyckelkomponenterna för att lärare ska bli strategiska i sin 

undervisning menar Hattie är att lärarna ska (a) finna vägar att engagera och motivera 

eleverna; (b) undervisa lämpliga strategier för att tillägna kunskaper inom läro- och 

kursplanernas områden; och (c) ständigt söka efter återkoppling på hur effektiv 

undervisningen är för alla elever (Hattie ref. i Håkansson 2011). 

Pearce (2009) har valt att fokusera på gymnasiet eftersom tidigare forskning konstaterat att 

inkludering är svårare att uppnå i skolans högre stadier på grund av ökat ämnesfokus och 

striktare scheman. Hennes slutsatser blir att lärare som arbetar inkluderande beskrivs som 

engagerade, har elevfokus snarare än ämnesfokus, lär sig genom samarbete med andra 

inkluderande lärare och har på olika sätt skaffat sig specialpedagogiska kunskaper (Pearce 

2009), och hon konstaterar att lärarna är beroende av att få tid till det för- och efterarbete som 

behövs när man anpassar undervisningen till större variation av olika behov, samt tillräcklig 

träning i att undervisa inkluderande (ibid). 
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Skolinspektionens sammanställning över internationell och svensk forskning om faktorer som 

leder till ”framgångsrik undervisning” (Dnr 2010:1284, s.4) visar att läraren ska använda 

många olika metoder i sin undervisning, skapa förtroendefulla relationer och vara en tydlig 

ledare, ge eleverna förutsättningar att påverka och utgå från elevernas erfarenheter. De 

påpekar att rektorn har ansvar att skjuta till de resurser som behövs för detta (Dnr 2010:1284). 

Meijers (2005) internationella studie visar att inkluderande undervisning kännetecknas av att 

(i) lärare samarbetar och får praktiskt stöd från kollegor med olika kompetens; (ii) elever 

hjälper varandra i ett system med genomtänkta grupperingar och samarbetsinriktad 

pedagogik; (iii) skolan tillämpar gemensam problemlösning så att klassrumsregler är 

konsekventa till utformning och i hur de efterlevs; (iv) klasserna är heterogena; (v) 

undervisningen är välstrukturerad och samma kursplan används och anpassningar görs till alla 

elever utifrån behov; (vi) elevernas undervisning bedrivs till största delen inom ett fåtal 

klassrum och av ett litet antal lärare; och (vii) eleverna får lära sig alternativa lärandestrategier 

som syftar till problemlösning.  

Orr & Bachman Hammig (2009) har också uppmärksammat att undervisning på högre stadier 

medför problem för elever med svårigheter. Deras litteraturöversikt identifierar ett antal 

strategier som positiva för inkludering av elever på college, som jag använt i enkäterna i 

denna studie1:  

(a) baklängesdesign ökade graden av anpassning av metoder och innehåll till det som faktiskt 

var utbildningens mål, samtidigt som den medförde att de förväntningar som ställdes på 

eleven blev mer tydliga och transparanta. (förekommer i 4/38 studier)  

(b) multipla metoder för presentation såsom videor, powerpoints och kurshemsidor är ständigt 

tillgängliga och erbjuder större möjligheter att kopiera och hantera innehållet än en textbok. 

(förekommer i 10/38 studier) 

(c) inkluderande undervisningsstrategier och inlärningsstöd innebar att lärarna skulle förse 

eleverna med flera olika exempel, förtydliga viktiga teman, och belysa bakgrundskontexter, 

samt erbjuda stöd i form av handledning och kontinuerlig återkoppling. Utöver detta 

rekommenderades lärarna att ge elever möjlighet att till en del välja innehåll, metoder och 

belöningar. Föreläsningar sågs som problematiska medan inlärningsverktyg som läsguider, 

kapitelsammanfattningar och grafiska översikter uppskattades av eleverna, liksom tydliga 

instruktioner, tydliga beskrivningar av hur de förväntades skriva samt hjälp att dela upp 

                                                           
1 Se ”Metod”: ”Enkät för lärare”, och ”Enkät för elever” 
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uppgifter. Studieteknik i betydelsen att lära sig identifiera nyckelord, ställa frågor till texten 

och lista motsatspar var också en uppskattad form av stöd. (förekommer i 21/38 studier) 

(d) inkluderande bedömningsformer handlade till övervägande del om att erbjuda alternativ 

till skriftliga prov, företrädesvis en kombination av skriftliga och muntliga bedömningar. Att 

enbart tillåta längre tid kompenserade nästan helt förekommande funktionshinder i gruppen 

och hade även en positiv effekt på elever utan funktionshinder. Att skriva prov med hjälp av 

en person eller dator som skrev ner elevens svar bidrog också positivt och flera studier visar 

att effekten av tekniska hjälpmedel var positiv framförallt för elever med stora svårigheter och 

elever som var starkt motiverade att använda dem. (förekommer i 19/38 studier) 

(e) instruktörens/lärarens empati och tillgänglighet var viktig för att motivera eleven att sätta 

upp mål, göra goda prioriteringar och lära sig nytt stoff. Att läraren känner sina elever har 

flera fördelar eftersom det dels gör det lättare för läraren att förstå och förutsäga elevens 

utmaningar och framgångar, dels underlättar kontakten mellan lärare och elev, och underlättar 

arbetet med att skapa ett klassrumsklimat som fostrar tillit och respekt vilket har en 

inkluderande effekt. (förekommer i 12/38 studier). 

Utöver ovan beskrivna studier kan även nämnas Håkansson & Sundberg (2012) studie om vad 

som kännetecknar god undervisning, McKinseys (2014) metastudie om hur långt olika länders 

skolsystem kommit i sin måluppfyllelse relaterat till bl.a. undervisningens kostnad, Reupert, 

Bussema & Nemecs studie (2006) om effektiv undervisning av vårdstudenter, och Hemming 

och Connors (2010) studie om hinder för inkluderande undervisning i universitetsmiljö. 

Skolverket har nyligen publicerat en kunskapsöversikt som presenterar forskningsrön som är 

tänkta att vara stöd och inspirationskälla om forskningsbaserad undervisning (Skolverket 

2013a). Kunskapsöversikten innehåller centrala teman utifrån aktuell forskning: ”Lärarledd 

undervisning”, ”Lärares professionsutveckling”, ”Formativ bedömning”, ”Inkluderande 

undervisning”, och ”Pedagogiskt ledarskap” som fokuserar rektorns och skolledarens roll att 

leda processer kopplade till elevers kunskapsutveckling och lärares professionsutveckling, 

som innebär att skolledaren behöver vara i den dagliga verksamheten och ge konstruktiv 

återkoppling till lärarna (ibid). De förordar att rektorer i större utsträckning delegerar 

arbetsuppgifter för att kunna prioritera det pedagogiska ledarskapet (Skolverket 2013a).  

Forskningen verkar vara relativt samstämmig om vad som leder till hög måluppfyllelse, vilket 

leder mig till att utforska betydelsen av inkludering. 
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Inkludering genom delaktighet 

Nilholm redogör för komplexiteten i begreppet inkludering (Nilholm 2010) och hans 

fallstudie visar att inkludering medför att elever med svårigheter i större utsträckning deltar i 

gemensamma aktiviteter, lärarna medlar vid meningsskiljaktigheter, anpassar instruktionen 

till eleverna, ger tydliga ramar för uppföranderegler och agerar direkt vid problem. Lärarna 

stärker sammanhållningen med gruppaktiviteter, och skapar goda relationer med föräldrarna 

och eleverna (Nilholm 2010).  

Elever som tidigt upptäcker att de har svårt i skolan lär sig undvika utmaningar (Lundahl 

2011). Återkoppling som bygger på mätning av individuella prestationer kan förstärka elevens 

attribution av studieresultat till begåvning, vilket ofta sänker motivationen. Formativ 

bedömning med omdömen i form av kommentarer som tydligt visar vad eleven behöver 

utveckla är enligt Lundahl mycket mer effektivt för att stödja elevens inre motivation att lära 

sig, och möjlighet att lyckas (Lundahl 2011).  

Florian & Black-Hawkins (2011) har genomfört en serie fallstudier med observationer och 

intervjuer om hur lärare tillämpar inkluderande metoder i sin undervisning. Författarnas 

analysguider ”Ramverk för delaktighet” och ”Den inkluderande pedagogiska approachen” 

utgår från att vad lärare ”gör”, vad de ”vet” och vad de ”tror på” hänger ihop så att var och en 

av dessa delar förstärker de andra (Florian & Black-Hawkins 2011, s.815). Jag finner deras 

analysguider intressanta och har valt att använda dem i denna studie som teoretisk ram för 

analys av graden av inkluderande förhållningssätt2.  En vägledande princip i deras arbete har 

varit att söka efter motsägelser, t ex i en uttalad policy som tillämpas på ett annat sätt än avsett 

(Black-Hawkins 2010).  

Black-Hawkins (2010) betonar att om elever och personal samarbetar på ett sätt som innebär 

att alla har lika goda möjligheter att vara delaktiga, då är det möjligt för alla att också vara 

inkluderade, och att en elev är inkluderad i skolan är en förutsättning för att den eleven ska 

prestera bra. Black-Hawkins menar att en stor del av de socialt meningsskapande aktiviteterna 

sker utanför klassrummet (Black-Hawkins 2010).  Åtgärder som innebär intensiv lästräning i 

liten grupp ger bättre delaktighet i aktiviteter som förutsätter läsförmåga, men medan åtgärden 

pågår blir delaktigheten i den vanliga undervisningen begränsad (ibid). Att använda 

undervisningsmetoder som är tillgängliga för alla elever istället för att ha speciallösningar för 

de som har extra behov är en central aspekt av inkluderande undervisning (Florian & Black-

                                                           
2 Se ”Teoretisk ram”: ”Inkluderingsperspektiv genom delaktighet” 



11 
 

Hawkins 2011). Fokus på vad eleverna kan förutsätter att läraren bildar sig en uppfattning om 

elevens starka sidor och genom formativ bedömning stödjer elevens utveckling (ibid). Genom 

att engagera eleverna i dialog om hur de bäst kan lära sig och låta dem ta ansvar för sina 

beslut undviker man att begränsa eleverna utifrån bedömda prestationsnivåer. Denna strategi 

bidrar till ökad självkänsla och självförtroende hos eleverna (Florian & Black-Hawkins 2011). 

 

Skolutveckling utifrån förståelse av verksamheten 

Ett öppet brev till OECD i The Guardian varnar för att instrumentella tester och ekonomiskt 

fokus reducerar undervisningens kvalitet (Andrews m.fl. 2014). Lundahl (2011) menar att när 

samhället låser människor i kontroll och lagbundenheter så uppstår en legitimitetsförlust: 

”Om samma lärare tvingas till allt för mycket administrativt bedömningsarbete är risken uppenbar för en 

ny förtroendekris inifrån skolan” (Lundahl 2011, s.168). 

Myndigheten för skolutveckling (2008) har identifierat tydligt fokus på mål och resultat, 

delaktighet och inflytande, samt långsiktighet och uthållighet som avgörande 

framgångsfaktorer i skolutveckling (Myndigheten för skolutveckling 2008). Berg & Scherp 

(2003) har upptäckt att det ibland inte finns något samband mellan den yttre formen och den 

inre lärprocessen vid tillämpningen av elevaktiva arbetssätt. Lärarna upplever att de förväntas 

arbeta elevaktivt men har inte fått utforma metoderna utifrån egen förståelse (Berg & Scherp 

2003). Författarna beskriver skolutveckling som en problemlösningsprocess som initieras av 

upplevda vardagsproblem, inte av centrala mål och utvärderingar (ibid). Centrala mål är enligt 

Berg & Scherp (2003) alltför rationalistiska och instrumentella för att passa i skolans 

komplexa miljö – de fragmentiserar uppdraget och leder till strategier som fokuserar på olika 

delar av verksamheten utan hänsyn till helheten, vilket inte ger tillräcklig flexibilitet för att 

hantera de kontextuella faktorer som påverkar skolan. Kvaliteten i skolverksamheten beror av 

hur väl man identifierar och löser problem i vardagen, utifrån hur väl man förstår både 

vardagsproblemen och skolans uppdrag (Berg & Scherp 2003).  

Florian & Black-Hawkins menar också att det är viktigt att ta in lärares röster i forskningen 

för att minska glappet mellan forskning och praktik (Florian & Black-Hawkins 2012). 

Svårigheter med att implementera inkluderande undervisning kan delvis förklaras med att 

man inte tagit hänsyn till lärares yrkesförståelse och upplevelse vid implementeringen (ibid).  

Berg & Scherp (2003) menar att en förståelsesökande dialog mellan lärare och skolledare om 

kopplingen mellan resultat och metoder möjliggör en konstruktiv utveckling med 



12 
 

utgångspunkt i skillnader mellan mål och resultat. Situationer som utmanar existerande 

tankestrukturer bidrar genom reflektion till att nya tankestrukturer utvecklas, medan 

situationer som framkallar igenkännande konserverar existerande tankestrukturer (ibid). 

Återkoppling från andra är en viktig förutsättning för reflektion över, och därmed utveckling 

av, den egna undervisningen (Berg & Scherp 2003).  

Men lärare undervisar ofta ensamma, och uppskattar sitt rätt till självbestämmande (Olin 

2009). Långtgående respekt för självbestämmande leder till distanserade förhållanden och 

ökat egenintresse (Linnér 2005), en ökande tendens idag. Linnér förespråkar ömsesidighet: 

”en ambition till samarbete kring verksamhetens innehåll och form” (Linnér 2005, s.142).  

Olin (2009) berättar om hur lärares kritik per automatik tolkas av skolans ledning som ett 

motstånd som måste övervinnas. Olin menar att valet av arbetssätt måste förhandlas, eftersom 

olika handlingsalternativ ses som möjliga. Enligt styrdokument och forskning bör parterna 

söka dialog så att reformarbete kan bedrivas i samförstånd i riktning mot gemensamma mål: 

”Modeller kan inte ´överföras´ utan att omvandlas genom de yrkesverksammas 

tolkningsprocesser” (Olin 2009 s.223).   

En dynamisk syn på effektivitet menar Berg & Sherp (2003) ger ett förståelseorienterat och 

problembaserat perspektiv på skolutveckling. På individnivå behöver medarbetarsamtalet ses 

som en möjlighet för lärare och rektor att gemensamt reflektera över hur vardagsproblemen 

kan förstås och lösas (Berg & Scherp 2003). På gruppnivå behöver arbetslagmöten i större 

utsträckning karaktäriseras av gemensam reflektion och analys av egna och andras 

erfarenheter av undervisningen, snarare än av praktiska göromål, och på organisationsnivå bör 

skolan etablera rutiner för att inventera och ifrågasätta verksamheten (Berg & Scherp 2003).  

 

Lärares arbetsvillkor 

I Skolverkets rapport ”lärares yrkesvardag” (Skolverket 2013b) konstateras att lärare fått fler 

uppgifter sedan undervisningsskyldigheten togs bort, men undervisar ungefär lika mycket. För 

att hantera detta behöver lärarna antingen arbeta mer, studien visar att det är många lärare som 

har ungefär 50 timmars arbetsvecka, eller minska planeringsarbetet. Skolans huvudmän 

uppmanas värna lärares arbetstid (Skolverket 2013b). Linnér (2005) noterar att tids- och 

resursbrist ofta är ett hinder för lärarnas möjlighet att handla på det sätt de önskar, vilket kan 

resultera i nivågruppering och andra former av effektivisering. Ett sådant perspektiv på 

eleverna och deras lärande kan i förlängningen medföra en syn på undervisning som ett 
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instrumentellt bytesförhållande där eleverna objektifieras (Linnér 2005). Psykologen Rogers 

(ref. i Koch 1959) definition av empati betonar förståelse av den andre kombinerat med 

förmåga att växla perspektiv, vilket försvåras väsentligt av stress (Lagercrantz 2013). Innehåll 

och förläggning av reglerad arbetstid ska därför synas i schemat (LR 2011) och arbetstiden 

budgeteras så att lärarna hinner med undervisningens för- och efterarbete innan övriga 

uppdrag adderas.   

Den fysiska miljön i skolan har en psykologisk påverkan som ofta underskattas (Janssens & 

Laike 2006), men som har betydelse för individens stressnivå genom lagom stimulans, 

överblickbarhet, läsbarhet och ändamålsenlig utformning. Gemensamma ytor för arbetare och 

tjänstemän och olika rum för olika sorters möten främjar den sociala samvaro och kreativitet 

(Kunskapskanalen 2013), och inspirationen ökar med bra ljusinsläpp och glada färger.  

Möllås (2009) påpekar att den status ett ämne eller program förknippas med påverkar allt 

ifrån lokalernas placering och utrustning, lärarnas status, engagemang och förväntning på 

eleverna, undervisningens kvalitet, och elevernas upplevelse av värde (Möllås 2009). Lärarnas 

förmåga att kommunicera kunskaperna och anpassa form och innehåll till eleverna har blivit 

allt viktigare, och förutsätter att läraren förstår elevernas erfarenhetsvärld och kommunikativa 

verktyg (ibid). Lärares arbetssituation beskrevs redan 1997 av Lauvås m.fl. som ”socialt 

utsatt” med krav riktade mot sig från många olika håll (Lauvås, Hofgaard Lykke & Handal 

1997, s.19). I kombination med att lärare ofta undervisar ensamma kan detta resultera i en 

problemförnekande kultur (ibid). Det fria skolvalet har inneburit att skolan tvingats prioritera 

marknadsföring när eleverna blivit kunder, vilket medfört betygsinflation och extraarbete med 

marknadsföring för lärarna och gjort att kunskapsutvecklingen kommit i andra hand 

(Blomdahl 2014). Thornberg (2006) summerar lärarnas roll i skolan som komplicerad och 

krävande:  

”Deras handlingsutrymme begränsas av att de möter elever i stora grupper, att de olika uppgifter 

och förväntningar som finns i lärarrollen kan komma i konflikt med varandra, och att det 

ständiga flödet av parallella och ofta oförutsedda sociala incidenter i olika utsträckning påverkas 

av sociala villkor utanför skolan” (Thornberg 2006, s.23).  

En närmare förståelse av skolans kommunikativa sammanhang och lärares värderingar kan bli 

ett viktigt bidrag till en analys av lärares behov och önskemål i denna studie. 
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Lärares kommunikation av värderingar 

Besley (2005) redogör för Foucaults reflektioner över vad moral och etik innebär i praktiken 

och menar att det viktiga är hur människor relaterar till sig själva (Besley 2005). När vi 

korrigerar vårt beteende sker det till stor del utifrån interaktionen med viktiga personer i vår 

omgivning, människor som vet mycket om mig får vad Foucault kallar bekännelsens makt att 

definiera vem jag är (Foucault 1988, 1990). Ordval, relation och sammanhang blir viktiga 

styrande faktorer för vad du avslöjar om dig själv vilket i sin tur formar din självuppfattning 

vilket påverkar ditt agerande (Foucault 1983-1984). Enligt Thornberg (2006) hämtar lärare 

sina kriterier för hur de värderar människor och handlingar från sin uppväxt, vilket inte alltid 

harmoniserar med värdegrunden i skollagen. Lärare ställs ständigt inför situationer där de 

värderar individer och behöver därför diskutera sina värden (Thornberg, 2006; Klassen, 

Frenzel & Perry, 2012).  

Klassrummets informella normer utvecklas spontant genom interaktionen mellan människor 

(Thornberg 2006), och kan vara i konflikt med de formella normer som manifesteras i 

klassrumsreglerna. Lärares pedagogik förmedlar explicit och implicit olika värden, där den 

implicita värdepedagogiken består av oreflekterade handlingar. I sitt spontana agerande utgör 

läraren en rollmodell för eleverna (ibid). Möllås (2009) menar att när lärare och elever möter 

varandra i dialog uppstår positiva effekter som bidrar till inkluderingsprocesser (Möllås 2009) 

och efterlyser fler pedagogiska diskussioner om undervisningen. Lärare och elevvårds-

personal uttrycker att de har tidsbrist samtidigt som elever vill ha mer tid för uppföljande 

samtal (ibid). Lärarna tar sig tid, ibland genom civil olydnad. Detta kan leda till utmattning, 

särskilt när vissa elever behöver tät uppföljning:  

”En verksamhet som bygger på tron att det finns ”eldsjälar” som i varje läge är beredda att 

vända ut och in på sig själva, är knappast hållbar” (Möllås 2009, s.231).  

Thornberg (2006) påpekar att den optimala läraren behärskar både den uppgiftsorienterade 

och den socialt orienterade ledarrollsfunktionen. En person har olika stor tillgång till att 

förhandla om sin roll, beroende på personens makt och status i gruppen, detta gäller både 

lärare och elever. När eleverna inte har legitima sätt att protestera, eller när deras 

förväntningar på sig själva är låga till följd av tidigare skolmisslyckanden, tar de avstånd från 

skolans normer, och kan utmana lärarens ledarroll (Thornberg 2006).  

Om lärarens förväntade roll och utförda roll inte stämmer överens, så kan detta medföra 

känslor av otillräcklighet, skuld eller osäkerhet hos rollinnehavaren (Thornberg 2006). Juul & 

Jensen (2009) menar att för att skapa goda relationer med elever måste läraren uttrycka sig 
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autentiskt, visa intresse för vem eleven är och involvera eleven i beslutsprocesser så att denne 

känner sig tagen på allvar (Juul & Jensen 2009). För att vi ska utveckla autentiska relationer 

behöver vår egen emotionella balans vara god, genom positiv utveckling mellan inre 

ansvarstagande för mina känslor, tankar och upplevelser, och yttre ansvarstagande för de 

sociala och kulturella värderingar jag omfattas av (ibid). När vi undertrycker känslor kommer 

de fram i förvrängd form, som diffus aggression eller kontaktlöshet (Juul & Jensen 2009). 

Linnér (2005) har i sin avhandling analyserat pedagogers samtal om eleverna och 

undervisningen utifrån vilka värden pedagogerna uttrycker, och hur. Hon menar att ansvar 

kan handla om att göra det man blir tillsagd, eller om att ta ansvar för kulturellt givna normer 

där social kontroll är ett sätt att upprätthålla gemenskap: ”Att ta ansvar får här innebörden att 

inkludera, att gå utöver sig själv” (Linnér 2005 s.136).  

Delaktighet uttrycks ibland i betydelsen att endast informera eleverna om vad som gäller, 

vilket bygger på en syn på läraren som den kunnige och eleven som den okunnige (Linnér 

2005). Delaktighet kan även erbjudas i form av valmöjligheter inom uppsatta ramar, en 

gemensam kunskapsprocess och ömsesidigt samarbete, vilket framstår som mer relevant i en 

tid då skolan inte längre har monopol på kunskap och där utbildning inte längre är en garanti 

för framtiden. Utbildningssystem som inte låter människor bli lyssnade på kan leda till att 

pedagogernas legitimitet försvagas och elevers moraliska lärande undergrävs (Linnér 2005).  

Linnér menar att samtliga värden hon behandlat visar på en spänning mellan systemets 

strukturer och kommunikativ interaktivitet mellan människors livsvärdar (Linnér 2005). 

Genom att synliggöra vårt handlande och sätt att tala kan vi få syn på den underliggande 

värden vi faktiskt förmedlar, så att dessa värden kan problematiseras (ibid).  

Lärares värdering av sin förmåga att ge instruktioner, hantera beteendeproblem och samarbeta 

med kollegor har studerats av Malinen, Savolainen, Engelbrecht, Xu, Nel, Nel & Tlale (2013) 

med utgångspunkt i Albert Bandura och social kognitiv teori. Resultatet från Kina, Finland 

och Sydafrika visade att erfarenhet av elever med särskilda behov medförde hög tilltro till den 

egna förmågan och mer positiv syn på inkludering, trots stora skillnader mellan ländernas 

skolsystem och samhällskontexter. Samarbete mellan kollegor var den faktor som avgjorde 

hur bra skolan lyckades med att inkludera elever med särskilda behov (Malinen m.fl. 2013).     
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Specialpedagogisk handledning av lärare 

Under min utbildning har jag fått ta del av Gjems (ref i Kroksmark 2007) och Bladinis (2004) 

arbeten om meningsskapande handledning och handledning som rum för reflektion. Gjems 

menar att språket snarare formar än speglar verkligheten, och att vi därför bör vara 

uppmärksamma på att språket i vår (västerländska) kultur ofta leder oss att söka linjära 

orsaker, men att ett mer cirkulärt relationellt tänkande skulle underlätta kommunikationen 

eftersom vårt tänkande och handlande utvecklas i samspel med omgivningen (Gjems ref. i 

Kroksmark 2007). Hon menar att vi väljer information som ger oss mening, och använder den 

för att konstruera vår egen subjektiva ”karta” av verkligheten som vi sedan använder för att 

navigera i verklighetens terräng. Handledning beskrivs som en strukturerad metod för att 

studera, utveckla och ibland förändra den handleddes karta. Språket utgör en meningsbärande 

symbolförmedling, och den handleddes kontext klassificerar budskapet och fungerar som 

medtext på hur budskapet ska förstås (Gjems ref. i Kroksmark 2007).  

Bladini (2004) uppger att specialpedagoger utbildats sedan 1990 för att vara handledande 

förändringsagenter, men att det är svårt för specialpedagogerna att etablera denna funktion. 

Handledning som rum för reflektion förordas som mer långsiktigt effektivt och konstruktivt 

än rådgivande handledning, och innebär att specialpedagogen hjälper pedagogen att utveckla 

och förändra sin karta över verkligheten (Bladini 2004). 

En studie från Worldvaluesurvey (2014) över vilka värderingar som dominerar i olika länder 

presenteras i en uppdaterad version av Ingelhartkartan, där x-axeln graderas från att 

överlevnadsvärden har störst betydelse till att individens självuttryckande har störst betydelse, 

och y-axeln graderas från traditionella religiösa värderingar till öppenhet för sekulära och 

rationella idéer. Sverige placeras på denna karta längst upp till höger vilket innebär att vi 

tillhör de som i störst utsträckning värderar individens självuttryckande och som är mest 

öppna för sekulära och rationella idéer (Worldvaluesurvey 2014).  

Hägg & Kuoppa (2007) menar att handledning mellan specialpedagog och lärare upplevs 

oftast asymmetrisk eftersom specialpedagogen antas ha kunskap om elevers behov som 

läraren inte har. Risken är att den som är i underläge anpassar sig till vad denne tror att den 

andre vill höra, och undviker att delge viktig information om sin upplevelse (Hägg & Kuoppa 

2007). Att då anta en handledarroll som icke-vetande gör att jag fokuserar på att lyssna för att 

förstå istället för att tidigt kategorisera och söka lösningar som kanske är felaktiga (Berg & De 

Jong 1997) och signalerar till den handledde läraren att det är denne som är i fokus, att läraren 
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känner att hen blir bemött med respekt, ödmjukhet och empati (Lauvås & Handal 2004). Ett 

lösningsfokuserat perspektiv bekräftar och betonar lärarens styrkor och resurser, hjälper 

läraren att mobilisera energi för att öka sin livskvalitet, bygger på ett gemensamt utforskande 

av vilka resurser läraren har, och uppmärksammar frågor om hur läraren gör för att klara av 

svåra situationer (Berg & De Jong 1997). Detta minskar risken att hen skuldbeläggs, vare sig 

av sig själv eller av handledaren (ibid). Røkenes & Hansen (2007) påpekar dock att det är 

viktigt att finna en balans mellan probleminriktat och lösningsinriktat fokus; att enbart prata 

om problemen kan passivisera, och att enbart prata om möjligheterna kan medföra att 

problemen inte adresseras tillräckligt.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

De rekommendationer som riktas till lärare på empirisk grund är relativt samstämmiga, och 

kan sannolikt implementeras mer effektivt om skolledningen tar hänsyn till lärarnas 

erfarenhetsgrundade förståelse, om lärarnas stress minskar, och om lärarna får bättre 

möjligheter att reflektera över sina värderingar. Om specialpedagogen grundar sitt stöd till 

lärarna på förståelse och samarbete, snarare än ensidig rådgivning, får detta stöd betydligt 

större effekt då lärarna bygger sitt bemästrande i mer inkluderande riktning.  

 

Teoretisk ram 

Möjligheten att föreslå infallsvinklar för handledning mot ökad inkludering förutsätter en 

analys av graden av inkludering genom delaktighet (Florian & Black-Hawkins 2010, 2011) så 

som den uttrycks i lärarnas uppfattningar, följt av en utvecklings- och bioekologisk analys 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner i Friedman & Wachs (red), 1999; Bronfenbrenner & 

Morris, 2006) av lärarnas uppfattningar för att synliggöra kontextens innehåll.  

 

Inkluderingsperspektiv genom delaktighet 

Florian & Black-Hawkins (2011) baserar sitt arbete på idéer formulerade av Ainscow, 

Skidmore och Dyson. De berör relationen mellan inkluderande metoder och elevernas 

prestation och förordar fallstudien som lämplig forskningsmetod i sammanhanget (Black-

Hawkins 2010). Florian & Black-Hawkins analysguider (2011) består av frågor och 

följdfrågor som forskaren ställer om den undersökta skolan och lärarna. Jag har analyserat 
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mitt resultat utifrån dessa för att bilda mig en uppfattning om hur inkluderande lärarnas 

uppfattningar är. Enkätsvar och intervjuresultat har analyserats utifrån ”Den inkluderande 

pedagogiska approachen” och observationen utifrån ”Ramverk för delaktighet”. Här 

presenteras endast huvudfrågorna, för fullständiga formuleringar, se bilaga 8. 

 

”Den inkluderande pedagogiska approachen”3  

(1) Ett skifte i lärarnas fokus från att fokusera på elever som identifierats ha särskilda behov 

till att lära alla elever i klassrummets gemenskap;  

(2) Att man överger deterministiska föreställningar om att närvaro av elever med speciella 

behov inverkar negativt på de andra elevernas inlärning; och  

(3) Att lärarna arbetar med andra vuxna som visar full respekt för eleverna som fullvärdiga 

medlemmar i gruppen.  

 

”Ramverk för delaktighet”4 

(1) Delaktighet och tillgänglighet: att vara där.  

(2)  Delaktighet och samarbete: att lära tillsammans.  

(3) Delaktighet och framgång: inkluderande pedagogik.  

(4) Delaktighet och diversitet: acceptans och erkännande.  

 

Utvecklingsekologiskt perspektiv på kontext 

Jag har i min avslutande analys försökt formulera en kontextuell förståelse av lärarnas 

uppfattningar, genom att sortera in återkommande teman i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska system (Bronfenbrenner 1979), med tillägg från senare utveckling till 

den bioekologiska modellen (Bronfenbrenner i Friedman & Wachs (red), 1999; 

Bronfenbrenner & Morris, 2006), båda med inspiration från bland andra Levin, Mead, Freud, 

Vygotsky och Piaget. Min strävan är att tillämpa Bronfenbrenner utifrån en god förståelse av 

modellen inklusive dess centrala begrepp (Tudge, Mokorova, Hatfield & Karnik 2009). 

                                                           
3 Fritt översatt från Florian & Black-Hawkins 2011, s.818-819 (förf. anm.). 
4 Fritt översatt från Florian & Black-Hawkins 2011, s.817 (förf. anm.). 
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Grundtanken är att vi påverkar varandra – relationer har en simultan och ömsesidig verkan åt 

båda håll, både direkt och indirekt, och det innehåll vi fyller dessa relationer med påverkar oss 

mer än formerna. Modellen beskriver individens utveckling utifrån interaktioner på 

mikronivå, mesonivå, exonivå och makronivå (Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrenner menar 

att validiteten i en undersökning beror på om den subjektiva upplevelsen av miljön undersöks 

och förstås av forskaren, och om denna förståelse korrelerar positivt med individernas 

upplevelse (ibid). 

 

Mikronivån 

Mikronivån är det system av meningsfulla aktiviteter, relationer och roller som individen har i 

den omedelbara omgivningen, i ett givet sammanhang. Varje individ deltar i många olika 

sammanhang som vart och ett utgör en mikronivå (Bronfenbrenner 1979).  

Meningsfulla aktiviteter och beteenden beskrivs som pågående processer som har momentum 

(riktning och fart) orsakat av individens avsikt, och som uppfattas som meningsfulla av 

individen (Bronfenbrenner 1979). Individens avsikt styrs ofta av en upplevelse att beteendet 

har kopplingar bakåt eller framåt i tiden, är en sekvens i en strävan mot ett större mål, och 

involverar personer, föremål eller händelser utanför mikrosystemet. Antalet samtidiga 

meningsfulla aktiviteter kan ses som ett mått på den ekologiska miljöns komplexitet. 

Relationer uppstår närhelst en individ uppmärksammar eller deltar i en eller flera personers 

aktiviteter (Bronfenbrenner 1979). Den enklaste formen av en relation är en dyad. Primära 

dyader kvarstår i medvetandet hos båda individer även när de inte umgås. Utvecklings-

potentialen i en dyad är en funktion av reciprocitetsgraden och en gradvis maktförskjutning 

till den statusmässigt lägre stående individens fördel, och ökar när man gör saker tillsammans.  

En roll är en uppsättning aktiviteter och relationer som förväntas av en individ utifrån 

individens position i samhället, av individen själv och av andra (Bronfenbrenner 1979). Den 

beskrivs med kategoriserande attribut av betydelse i individens subkultur, och aktiverar i 

högre grad uppfattningar och beteendemönster konsistenta med rollförväntningarna om den är 

väletablerad i samhällsstrukturen och om det råder konsensus om rollförväntningarna i 

individens subkultur. Ju mer makt en roll tilldelas i samhällsstrukturen, ju högre är 

sannolikheten att individen använder sin roll för att exploatera de som har mindre makt, och 

att de som har mindre makt underkuvar sig.   
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Mesonivån 

Mesonivån utgörs av samverkansfaktorer och relationer mellan de olika mikrosystem 

individen ingår i, och beskriver alltså hur olika mikrosystem relaterar till varandra 

(Bronfenbrenner 1979). Så snart en individ ingår i fler än ett system, innebär övergången att 

vi måste beakta relationen mellan systemen. Varje sådan övergång ökar komplexiteten i 

individens nätverk, kognitiva och emotionella utveckling. Den positiva effekten är större när 

samma trygga personer existerar i flera av individens mikrosystem.  

 

Exonivån 

Individen själv deltar inte i de system som finns på exonivån men det som sker får 

konsekvenser på mikronivån på ett sätt som påverkar individens utveckling (Bronfenbrenner 

1979). Påverkan är större om det som sker på exonivån förändrar individens tillgång till 

viktiga resurser.  

 

Makronivån 

Makronivån består av de konstanter och värderingar som är gemensamma för alla inom den 

kultur och de subkulturer individen ingår i (Bronfenbrenner 1979). Makrosystemets effekter 

blir i regel inte synliga förrän individen rör sig mellan olika mikrosystem, och beror av i 

vilken grad individen internaliserat eller alienerat makrosystemets strukturer och värderingar, 

något som i sin tur beror av vilka möjligheter i samhället som är öppna och vilka som är 

stängda för individen. 

 

 Tillägg i senare arbeten 

Jag finner att Bronfenbrenners tillägg av tidsdimensionen genom distinktion mellan miljö och 

process, definition av proximala processer (Bronfenbrenner i Friedman & Wachs (red) 1999), 

och att han gav individens genetiska och psykologiska kvalitéer ökad tyngd (Bronfenbrenner 

& Morris 2006) har bidragit till att skapa en mer realistisk beskrivning av utveckling. 

Tidsdimensionens effekter rör både samhälleliga händelser som sker under individens livstid, 

och timing av biologiska och sociala övergångar i individens utveckling (Bronfenbrenner i 

Friedman & Wachs (red) 1999).  
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Proximala processer är de processer som har störst effekt på en individs utveckling. De 

uppstår när interaktionen progressivt blir mer komplex, en förutsättning är regelbunden 

interaktion över längre tidsperioder (Bronfenbrenner i Friedman & Wachs (red) 1999). Form, 

intensitet, innehåll och riktning hos den proximala processen varierar systematiskt som 

funktion av sambandet mellan den utvecklande individens karaktärsdrag och miljön denne 

utvecklas i. Effekten är störst för individer med fördelaktiga karaktärsdrag i dysfunktionella 

miljöer. Styrkan i påverkansfaktorerna på en nivå i systemet beror av miljön i denna och 

högre nivåer, och kan bidra till att de initieras eller hindras.  

Personens karaktärsdrag består av drivkraft (force characteristics), resurser (resource 

characteristics) och aktiverande karaktärsdrag (demand characteristics) som är sådana drag 

som väcker andras intresse (Bronfenbrenner & Morris 2006). Individens grad av 

uppmärksamhet på en person eller miljöfaktor anger hur stor påverkan denna har på 

individens utveckling (Bronfenbrenner & Morris 2006).  
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Metod 

I det följande presenteras metodval och studiens design; en kombination av enkät, 

observation, intervju och övrig datainsamling. 

 

Metodval 

Denna holistiska och kontextuella studie vilar på antaganden om att respondenters upplevda 

verklighet utgör studiens utgångspunkt, och att individens interaktion med sin omgivning är 

dynamisk och dialogisk. Forskarens och respondenternas värderingar och antaganden antas 

påverka resultatet vilket diskuteras i metoddiskussionen. 

En etnografisk design hade inneburit att forskningsfrågan omfattat lärarnas subkultur, vilket 

jag inte upplever nödvändigt. En fenomenologisk design skulle istället innebära ett för snävt 

fokus på lärarnas upplevelse av exempelvis elever i behov av stöd, eller lärarrollen, och jag är 

angelägen om att använda denna möjlighet till att maximera utvecklingsvärdet av förståelsen. 

Jag har strävat efter att följa den instrumentella fallstudiens design genom att välja en skola 

som jag upplever representerar ett typisk kommunal gymnasieskola som studiens fall, studera 

lärarna i skolans (naturliga) miljö och genom en kombination av flera olika metoder, och 

applicera en kontextuell analys av det sociala samspelet på studiens resultat (Creswell 2013, 

Denscombe 2003).  

Jag ser dock att min studie inte uppfyller kriterierna. Beskrivningen av den valda skolan som 

typisk baseras på mina subjektiva intryck från gymnasiemässan, tidigare möten med elever 

och lärare, och skolans lokaler. Variationen mellan olika gymnasieskolor, kommunala som 

fristående, är stor avseende ideologisk grund, undervisningsmetoder, elevsammansättning, 

lokaler, m.fl. faktorer. En tillfredsställande analys av det typiska fallet ryms inte i denna 

studie. Jag hade också behövt samla mycket mer information från formella och informella 

samtal och händelser i vardagen för att studera hur relationer och processer i den naturliga 

miljön påverkar det fenomen som är fallstudiens fokus. Mitt underlag i form av enkätsvar, 

intervjuer och observationer är också för lågt för att studiens resultat ska anses representativt 

för det studerade fallet.  

Jag anser att detta är en holistisk och kontextuell kvalitativ studie, med en pragmatisk ansats 

med inslag från främst systemteori; både kvantitativa och kvalitativa data används i 

processen, men analysen är kvalitativ. För att formulera en kontextuell förståelse som kan 
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användas för att föreslå möjliga infallsvinklar för handledning, kommer olika sorters 

information om lärarnas kontext från olika källor att bearbetas, viktas genom 

delaktighetsperspektivet (Florian & Black-Hawkins) för att identifiera betydelsen av lärarnas 

förhållningssätt till inkludering, trianguleras för att identifiera återkommande teman, och 

därefter analyseras genom Bronfenbrenners modell (1979, 2006), i syfte att på ett systematiskt 

sätt synliggöra kontextens innehåll.  

Jag har valt att kombinera enkät, observation och intervju som primära metoder. Fördelen 

med att använda enkäter är att det blir möjligt att samla in data från fler respondenter, som får 

ett högre mått av systematik än vad som är möjligt vid intervjuförfarande. Detta passar väl för 

att jämföra preferenser och be om korta skriftliga reflektioner om etiska dilemman och hur 

man i generella termer upplever sin yrkesvardag. Dock behövs kvalitativa intervjuer för att ge 

respondenter möjlighet att reflektera, och för att jag som forskare ska kunna ställa följdfrågor 

för att nå fördjupad förståelse (Björndal 2002). Slutligen ger observation av yrkesutövning 

information om den vardag som beskrivits i enkätsvar och intervjuer (ibid). För att inte 

begränsa resultatet genom de olika förförståelser och åsikter mina respondenter kan tänkas ha 

om begreppet ”inkludering” har jag exkluderat det från all information till respondenterna 

(Larsson 2005, Nilholm 2010). Övrig data används för att verifiera eller problematisera data 

från studiens primära källor. 

 

Etiska avvägningar 

Datainsamling och databearbetning i denna studie har såvitt jag vet följt de etiska riktlinjerna 

som de formuleras av Vetenskapsrådet (2011) och i dokument på www.codex.vr.se.  

I valet mellan giltighetskravet på informationsrikedom och det etiska kravet om 

konfidentialitet (Larsson 2005) är svaret att konfidentialiteten måste prioriteras, i synnerhet 

när undersökningen genomförs i en liten organisation där varje deltagare blir väldigt synlig. 

För att skydda dem som ställt upp i enkät, observation och intervjuer betecknas lärarna L1, L2 

osv, det könsneutrala ”hen” används istället för hon eller han, och information om ålder, 

ämnen man undervisar i och antal år i yrket uttrycks mycket vagt. Jag har även varit 

uppmärksam på risken att dra förhastade slutsatser (Vetenskapsrådet, 2011; Göransson & 

Nilholm, 2009) och risken att under observationen röja information om någon deltagares 

identitet (Vetenskapsrådet 2011) eller kategorisera människor med attribut de själva inte valt 

(Göransson & Nilholm 2009).  

http://www.codex.vr.se/
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Inför genomförandet har jag informerat samtliga lärare på det valda rektorsområdet om 

studien genom utskick av missivbrevet, och sedan presenterat studien muntligt med stöd av 

powerpoint under ett personalmöte i samband med utskick av enkäten. Jag har även 

presenterat studien muntligt för de fem klasser som är inkluderade i studien i samband med 

utskick av enkäten. Då besöket hos en klass ställdes in två gånger valde jag med hänsyn till 

tidsbristen och informationskravet (Vetenskapsrådet 2011) att stryka klassen från studien. 

 

Giltighet och tillförlitlighet 

Operationaliseringen av de teoretiska begreppen till enkätfrågor, intervjuguide och 

observationsguide har skett i två processer; den första då jag planerade och genomförde 

förstudierna till denna studie SQA074 och SQA070, och den andra då jag utvärderade och 

omarbetade de frågor och guider jag använt i mina förstudier. Jag hoppas att detta resulterat i 

en god giltighet i studiens begrepp (Esaiasson m.fl, 2012) och upplever själv att mina 

frågeställningar producerar svar som är konsistenta med det jag avser mäta; lärarnas 

uppfattningar i arbetet med att hjälpa alla elever nå målen. Eftersom jag vill reflektera över 

kontexten, är det lämpligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder för att 

synliggöra återkommande teman i lärarnas uttalanden och ageranden (Björndal 2002).  

Studiens tillförlitlighet förutsätter att den utförts med tillräckligt stor noggrannhet (Esaiasson 

m.fl, 2012). Enkätundersökningarna upplever jag har högre tillförlitlighet än observationer 

och intervjuer, eftersom enkätundersökningar inte är lika beroende av hur respondenterna 

upplever forskaren, eller forskarens egna tolkningar. Den praktiska etiken handlar nästan 

alltid om hur jag prioriterar, och de slutsatser jag drar när jag tänker efter är inte 

nödvändigtvis de som gäller i mitt praktiska handlande, som i större utsträckning påverkas av 

personliga värderingar och vanor. För att nå en så hög tillförlitlighet som möjligt har jag 

spelat in observationen och alla intervjuer och lyssnat igenom dessa flera gånger under arbetet 

med transkribering och analys, och analyserna har gjorts utifrån två olika men kompatibla 

analytiska perspektiv. Att delta i en intervju betraktar jag som ett förtroende, och jag hoppas 

att min bearbetning av data förvaltat och presenterat informationen på ett rättvisande sätt. 

Genom operationalisering av teorin i två processer, noggrann resultatgenomgång, tillämpning 

av två olika analysredskap på studiens resultat, och genom att ställa samma frågor i enkät, 

observation och intervju vilket möjliggör triangulering (Larsson 2005), hoppas jag att studiens 

resultat uppnår en hög giltighet även om representativiteten är begränsad.  
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Beskrivning av den studerade enheten 

Den studerade enheten utgörs av ett rektorsområde som omfattar tre nationella program på en 

stor kommunal gymnasieskola. Ett program är studieförberedande, ett är yrkesförberedande 

och ett program har internationell profil. Det finns totalt 333 elever och 30 lärare inom detta 

rektorsområde. Skolan har alla de vanliga nationella programmen, och profilerar sig med 

internationella studieresor och utbyten, hälsodiplomering, hållbar utveckling och aktiviteter 

för elever som vill engagera sig utanför studierna. Lokalerna är rymliga men något slitna och 

ligger lite utanför centrum i kommunen. 90,9% av lärarna har pedagogisk högskoleexamen, 

och det går 13,7 elever per lärare, motsvarande siffror för riket är 77,5% med pedagogisk 

högskoleexamen och 12,1 elever per lärare (Skolinspektionen 2014). Resultatmässigt ligger 

skolans måluppfyllelse något lägre än genomsnittet i kommunen och i riket, och det finns en 

relativt hög andel elever med utländsk bakgrund på skolan (ibid). Skolan beskrivs ryktesvis 

som en ganska vanlig, traditionell skola där både elev och lärare lätt kan anta en anonym roll.  

 

Deltagare och urval  

Att välja en typisk gymnasieskola möjliggör att framtida kompletterande studier med andra 

typiska gymnasieskolor kan leda till teoretisk mättnad (Esaiasson 2012). Eftersom det inte är 

rimligt och kanske inte heller önskvärt att intervjua och observera samtliga lärare bör jag göra 

ett urval av respondenter bland lärarna (Denscombe 2003). Jag har gjort ett strategiskt urval 

av fem lärare, som jag anser visar variationen i relevanta aspekter (Creswell 2012), i detta fall 

lärarnas uppfattningar rörande arbetet med att hjälpa alla elever nå målen. Dessa lärares svar 

på enkäten representerade variationen i kollegiet med avseende på uttryckt syn på tid, 

önskemål om att begränsa sitt elevansvar, syn på befintliga resurser, önskemål om 

fortbildning och önskemål om samarbete och/eller samtal med kollegor. En annan lärare 

uppgav i sitt enkätsvar önskan att besvara enkätfrågorna muntligt, vilket genomfördes i 

intervjuform. Två av lärarna i det strategiska urvalet svarade att de ej undervisar åk 3, en 

svarade att hen inte kommer vara på skolan under den aktuella perioden, och två lärare 

svarade inte. Jag ställde då min fråga till samtliga lärare som undervisar åk 3 inom de aktuella 

program studien omfattar. Två av dessa svarade att jag var välkommen att observera en 

lektion, och angav tid och plats för den aktuella lektionen. Den första observationen 

genomfördes som planerat, men den andra avbokades då lektionen ställdes in på kort varsel.  
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Trots problem med urvalsprocessen så kan jag i efterhand konstatera att de tre lärare jag 

intervjuat har varierande syn på arbetssätt och elever, egna behov och önskemål. 

Ett planerat besök hos skolans två specialpedagoger i syfte att informera dem om min studie 

blev efter muntligt samtycke en samtalsintervju om specialpedagogernas uppfattningar om 

lärarnas arbete med att hjälpa alla elever nå målen. 

För att ta reda på om lärarnas preferenser delas av eleverna behöver jag rikta en enkät till 

elever. Att enbart involvera myndiga elever i åk 3 maximerar elevernas erfarenhet av 

undervisningen, och innebär att medgivanden från vårdnadshavare inte behövs.  

 

Enkät 

Jag måste balansera behovet av information mot behovet av att hålla enkäten tillräckligt kort 

(Esaiasson 2012). Den digitala formen har en fördel i att den är tillgänglig för respondenten 

när denne har en stund över, och jag antar att lärarna ser det som mer tidskrävande att ställa 

upp på en intervju. Jag har således prioriterat informationsbehovet. Flervalsfrågor upplevs 

lättare att besvara och kan därför ge högre svarsfrekvens än öppna frågor samtidigt som de är 

lättare att sammanställa (Toepoel, Vis, Das, & van Soest 2009), men informationen är 

begränsad till preferenser. Enkät som ges i webformulär möjliggör snabbare hopp mellan 

frågorna, vilket kan medföra mindre genomtänkta svar (Toepoel m.fl., 2009). Respondenter 

tenderar att välja den mest positiva beskrivningen vid självrapportering (Moriarty 2007) och 

att anpassa sitt svar till vad de uppfattar vara önskvärt (Toepoel m.fl., 2009), något som är 

lättare att hantera i svar om respondentens åsikter och önskemål än vid självrapporteringar om 

vad man gör.  

Enkäternas listor över undervisningsstrategier och bedömningsformer har formulerats utifrån 

strategier och bedömningsformer som i forskning beskrivits som inkluderande (Orr & 

Bachman Hammig 2009, Florian & Black-Hawkins 2011) samt utifrån resultat i mina 

förstudier5. Jag har jämfört de undervisningsstrategier och bedömningsformer som dominerar 

i lärarnas respektive elevernas urval. Jag har färgkodat listorna i resultatet utifrån kategorier 

för att underlätta analysarbetet6.  

                                                           
5 Se SQA074, och bearbetningen i SQA70 
6 Bilaga 7 



27 
 

 

Enkät till lärare 

De bakgrundsvariabler som samlats in i enkätsvar från lärare7 är födelseår, kön, antal år i 

yrket och ämnen man undervisar i. Medveten om att min enkät är mycket omfattande har jag 

beaktat syftet med var och en av frågorna i enkäten; fritextfrågan om hur lärarna ser på 

skolans dilemma ger information om lärarnas värderingar rörande inkludering; flervalsfrågan 

om vilka undervisningsstrategier lärarna föredrar ger statistisk information om vilka 

undervisningsstrategier lärarna känner till och/eller ser som önskvärda; den frivilliga 

fritextfrågan om hur lärarna vill motivera sitt val av undervisningsstrategier tydliggör i vilken 

utsträckning detta val baserats på deras praktik eller på vad de antar förväntas av dem; 

flervalsfrågan om vilka bedömningsformer lärarna föredrar ger statistisk information om vilka 

bedömningsformer lärarna känner till och/eller ser som önskvärda; den frivilliga fritextfrågan 

om hur lärarna vill motivera sitt val av bedömningsformer tydliggör i vilken utsträckning 

detta val baserats på deras praktik och/eller hur de antar att bedömning bör ske; fritextfrågan 

om vilka utmaningar läraren upplever i sin undervisning ger information om lärarens syn på 

relationen till eleverna; flervalsfrågan om behov i arbetet ger statistisk information om vad 

lärarna anser sig behöva för att utveckla sina möjligheter att hjälpa alla elever nå målen; 

fritextfrågan om hur lärarna upplever sin undervisning och vilka behov och önskemål de 

upplever i arbetet ger rik information om lärarnas syn på sin praktik och på sina elever, men 

även om lärarnas syn på skolan, dess möjligheter och begränsningar. Den sista frågan om 

övriga frågor och funderingar ger lärarna möjlighet att kommentera enkäten eller ställa frågor.  

Variationen i bakgrundsvariabler kommenterades efter varje fritextsvar. Fritextfrågorna och 

frivalsfrågorna har analyserats utifrån Florian & Black-Hawkins (2011) ”Den inkluderande 

pedagogiska approachen” för att värdera i vilken utsträckning lärarnas val av undervisnings-

strategier och bedömningsformer, och skriftliga uttalanden, kan sägas vara inkluderande.  

På grund av låg svarsfrekvens på enkäten till lärare konstruerade jag en kort kompletterande 

enkät som jag skickade till de lärare som inte besvarat den första enkäten. Den innehåller 

frågorna om bakgrundsinformation och den för studien centrala flervalsfrågan om lärarnas 

behov i arbetet med att hjälpa alla elever nå målen.  

 

                                                           
7 Bilaga 2 och 3. 
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Enkät till elever 

Syftet med enkäten till elever8 har varit att kontrollera om lärarnas preferenser delas av 

eleverna. Flervalsfrågorna motsvarar lärarnas dito, och samtliga alternativ har omformulerats 

till frågor om vad eleverna vill att lärarna ska göra. Efter varje flervalsfråga finns en frivillig 

fritextfråga där eleverna ges möjlighet att motivera sitt val av undervisningsstrategier 

respektive bedömningsformer, dessa har gett information om elevernas upplevelse av 

undervisningen och av relationen mellan elever och lärare, och rektor. Avslutningsvis en fråga 

om eleverna vill att jag ska framföra något till deras rektor.  

Analysen av elevernas preferenser följs av en jämförelse mellan lärares och elevers 

preferenser. De bakgrundsvariabler som samlats in är ålder, kön, klass och rektor. Elevernas 

svar på de frivilliga fritextfrågorna har sorterats på klass. 

  

Observation 

För att bilda mig en uppfattning av lärarnas verklighet behöver jag genomföra observationer 

av lärares lektioner. Den klass jag observerade hade mött mig förut då jag presenterade min 

enkät för dem, så de var redan införstådda med min roll som forskare. För att inte störa 

lektionen mer än nödvändigt (Esaiasson m.fl, 2012) valde jag att presentera mig och syftet 

med observationen, för att minimera distraktionen. Jag placerade mig längst bak i 

klassrummet med min dator, och en rundupptagande mikrofon kopplad med usb-kabel. 

Genom att inte initiera några samtal men omedelbart besvara förekommande frågor försöker 

jag minimera den sociala påverkan av min närvaro. Min observationsguide9 i form av 

kronologisk logg över händelser och tankar (Creswell 2012) underlättade anteckningar utan 

att i förväg diktera vilka händelser som skulle noteras. Tillsammans med ljudupptagning gav 

de en relativt detaljerad förståelse av den observerade lektionen inför det fortsatta tolknings- 

och analysarbetet (Esaiasson m.fl, 2012). 

Analysen förbereddes genom att omedelbart efter observationen anteckna vad jag uppfattade 

stack ut i min upplevelse av lektionen, och värdera lektionen utifrån min lista över önskvärda 

beteenden, som jag komponerat utifrån de strategier och beteenden som förekommer i den 

forskning jag tagit del av om undervisning som är inkluderande och ger god måluppfyllelse10. 

                                                           
8 Bilaga 4. 
9 Bilaga 6, för motivering av utformning se SQA070.  
10 Se SQA070 
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Observationen har analyserats utifrån Florian & Black-Hawkins (2011) ”Ramverk för 

delaktighet” för att värdera i vilken utsträckning den lektionens kan sägas vara inkluderande. 

 

Intervju 

För att nå en djupare förståelse av lärarnas behov bör jag ge lärarna en möjlighet att utveckla 

sina resonemang genom att genomföra intervjuer som är diskursiva med narrativa inslag 

(Kvale & Brinkman 2009). Min förförståelse av läraryrket baseras på mina erfarenheter, något 

som skulle kunna leda till felaktiga slutsatser (Esaiason 2012). Jag har ansträngt mig för att 

lyssna in den jag intervjuar och anpassa mina frågor, bekräftelser och kommentarer efter 

denne så att intervjusvaren blivit så uppriktiga och rika på innehåll som möjligt (Kvale & 

Brinkman 2009). Min förberedelse har bestått i att gå igenom den intervjuguide jag skrivit11, 

vara på plats i god tid, och vara observant på egen klädstil och språkbruk (Esaiason 2012).  

Jag hade planerat att i första hand genomföra intervjuer med de lärare vars lektioner jag 

observerat, men har tacksamt tagit emot alla tillfällen till samtal. Det har blivit totalt tre 

intervjuer med lärare, och en intervju med två specialpedagoger. Jag har noterat ålder, kön, 

antal år i yrket och vilka ämnen personen undervisar i inför varje intervju.  

När jag transkriberat intervjuerna har jag försökt följa den metod för transkribering som 

rekommenderas av Norrby (2004), som följer sociologisk och etnometodologisk tradition. 

CA-metoden bygger på fyra antaganden bl.a. om att alla bidrag till interaktionen är både 

kontextberoende och kontextförnyande. De tecken som används tar hänsyn till pauser, 

taltempo, samtidigt tal och prosodiska drag. Närhetspar, ämnesövergångar och uppbackningar 

analyseras som både kontextberoende och kontextförnyande. Kommunikativa handlingars 

funktion kategoriseras som turtagningsstrategier och reparationer, samtalsstöd och avbrott och 

man studerar solidaritets- och respektstrategier, direkt och indirekt stil (Norrby 2004). Jag har 

för varje intervju sammanfattat samtalets innehåll, och beskrivit samtalets form utifrån CA-

metoden. 

Intervjuerna har analyserats utifrån Florian & Black-Hawkins (2011) ”Den inkluderande 

pedagogiska approachen” för att värdera i vilken utsträckning specialpedagogers och lärarens 

uttalanden kan sägas vara inkluderande. 

                                                           
11 Bilaga 5, för motivering till utformning se SQA070. 
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Övrig datainsamling 

För att kunna verifiera eller problematisera den information jag erhåller från enkätsvar, 

observation och intervjuer, har jag kompletterat min studie med övrig data enligt följande:  

 Minnesanteckningar från min presentation av studien inför lärarna eftersom de 

ömsesidiga förväntningar som formades kan ha påverkat studien gällande lärarnas 

delaktighet och min förståelse av skolan.  

 Några lärare har delat med sig av uppgiftsinstruktioner som bidragit med 

kompletterande information om arbetssätt och lärarens förväntningar på eleverna.   

 För att närma mig lärarnas upplevelse av arbetsvillkoren har jag beskrivit 

utformningen av den fysiska miljön på skolan, tagit reda på vad som syns i lärarnas 

scheman, hur lärarna var placerade i arbetsrum, vilka möten de förväntades delta i och 

hur ofta, och tagit del av en tidningsinsändare där en facklig representants 

kommenterar kommunens ekonomiska politik.  

 Information om måluppfyllelse och trivsel för lärare och elever som jag kunde få via 

SIRIs databaser har hjälpt mig värdera lärarnas upplevelse av press rörande 

måluppfyllelsen.  

 Jag har suttit i personalens fikarum vid några tillfällen, dels för att vara tillgänglig för 

personalen under mer informella former (Esaiason 2012), och dels för att få en 

uppfattning om personalens sociala samspel. 

Jag hade planerat att genomföra ett fokusgruppsamtal (Åman 2006) med några elever som 

deltagit i den lektion jag observerat, men ingen elev svarade på min inbjudan via e-post. Om 

det funnits tid hade jag besökt eleverna på deras mentorstid för att förklara fokusgruppsamtal 

och hur jag tänkt använda detta i min studie, men tiden räckte inte för detta.  
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Databearbetning och analys 

Databearbetningen har skett i fyra steg: (1) en sammanfattande presentation av 

undersökningens resultat, (2) en tolkning utifrån inkludering och delaktighet (3) triangulering 

av tolkad data och slutligen (4) en utvecklingsekologisk analys av kontexten. 

1. Sammanfattningen innebär en sammanräkning av prefererade undervisningsstrategier, 

bedömningsformer och behov, sammanfattningar och identifiering av nyckelord i textsvar 

från enkäterna och av transkriberad text från observation och intervjuer, samt 

sammanfattningar av anteckningar från övrig data. Intervjusamtalens form har beskrivits 

utifrån CA-metoden. 

2. Tolkningen utifrån inkludering och delaktighet har tillämpats på all sammanfattad data 

omedelbart efter bearbetningen i syfte att synliggöra attityder till och praktiker av 

inkluderande undervisning som möjliggör för alla elever att uppleva delaktighet. 

3. Triangulering i syfte att validera resultatet genom att undersöka överensstämmelsen i de 

olika metodernas svar på studiens frågeområden. Trianguleringen resulterar i kvalitativt 

identifierade återkommande teman, där temats betydelse viktats utifrån förekomst och 

tyngd. Denna värdering har resulterat i att återkommande teman från trianguleringen 

presenteras som primära och sekundära teman.12  

4. Den utvecklings- och bioekologiska analysen syftar till att synliggöra kontextens innehåll, 

sorterat i olika nivåer i det ekologiska systemet; mikronivå, mesonivå, exonivå och 

makronivån, där det som sker på en lägre nivå påverkas av det som sker på en högre nivå. 

Genom att nyansera budskapet i resultatet genom kontexten13 blir det möjligt att 

identifiera problemområden som kan utgöra infallsvinklar för specialpedagogisk 

handledning mot ökad inkludering och måluppfyllelse. 

  

                                                           
12 Trianguleringen presenteras under rubriken ”Resultat av analys: Återkommande teman”. 
13 Den ekologiska analysen presenteras under rubriken ”Resultat av analys: Utvecklings- och bioekologisk 

analys”. 
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Resultat av analys 
 

Det empiriska materialet: Enkäten till lärare (svarsfrekvens 27%, N=30), kompletterande kort 

enkät till lärare (svarsfrekvens 32%, N=22), frågan om behov i arbetet når därmed en 

svarsfrekvens på 50%, och enkät till elever (svarsfrekvens 77%, N=70). Tre intervjuer med 

lärarna L6 (37 min 29 sek), L13 (33 min 44 sek) och L15 (1 h 19 min 12 sek), en intervju med 

specialpedagogerna S1 och S2 (19 min 39 sek). En observation av L6 lektion (3 h 23 min 33 

sek). Därtill övrig datainsamling; min presentation av studien, tre observationer av socialt 

samspel i personalens fikarum (3 h, 2 h, respektive 2 h 45 min), beskrivningar av skolans 

miljö från fem klassrum, tre arbetsrum och tre allmänna utrymmen, en insändare i 

lokaltidningen som kommenterar kommunens ekonomiska politik, information om lärarnas 

scheman, vilka möten lärarna ska delta i och hur ofta, deras placering i arbetsrum, statistisk 

information från SIRIs databaser om måluppfyllelse i betyg och provresultat och enkätsvar 

om elevernas trivsel, personalenkäten och information från skolinspektionens rapport.  

Resultatet presenteras som resultat av analys genom triangulering av återkommande teman 

inklusive inkluderingsanalys, och resultat av den utvecklings- och bioekologiska analysen.  

 

Triangulering av återkommande teman  

Genom triangulering (Larsson 2005, Denscombe 2003) vill jag identifiera återkommande 

teman inom studiens frågeområden skolans dilemma, strategier och bedömningsformer, 

utmaningar, samt behov och önskemål, utifrån mina resultatsammanfattningar. Jag har 

betraktat data från alla olika källor sida vid sida för att undersöka hur de besvarar studiens 

frågeområden. En kvalitativ värdering av de olika metodernas resultat inom respektive fråga 

med hänsyn till metodernas specifika perspektiv bidrar till att validera studiens resultat då 

data från olika metoder ger kompletterande bilder av det som studeras. Jag har därefter 

värderat betydelsen av identifierade återkommande teman utifrån hur ofta de förekommer 

(antal metoder och respondenter), och vilken tyngd informationen har eller hur starkt svaret 

har formulerats, och slutligen noterat överensstämmelsen med inkluderande förhållningssätt. 

Primära teman framträder i de flesta respondenters uttalanden, och i flera källor. Sekundära 

teman framträder i några respondenters uttalanden, och i någon eller några källor. 

Överensstämmelsen med inkluderande förhållningssätt beskrivs som hög, ganska hög, ganska 

låg eller låg. 
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Skolans dilemma 

Primära teman: (a) Lärarna önskar tillgodose elevernas individuella behov genom att använda 

varierade metoder i undervisning och bedömning. (b) Lärarna ser elevers svårigheter som 

miljöbetingade.  

Överensstämmelse med inkluderande förhållningssätt gällande primära temat (a) är hög, och 

gällande primära temat (b) är den ganska hög. 

 

Undervisningsstrategier och bedömningsformer 

Primära teman: (a) Lärare och elever värderar goda relationer mellan lärare och elever högt. 

(b) Undervisningen består ofta av föreläsningar och eget arbete med fördjupningsuppgifter, 

som görs i grupp, och bedömning sker genom skriftliga prov, skriftlig fördjupning eller 

muntlig redovisning.  

Sekundära teman: (a) Lärare är nyfikna på bedömning genom seminarium. (b) Eleverna 

föredrar bedömningsformer som ställer låga krav. (c) Lärare och elever eftersträvar dialog. 

Överensstämmelse med inkluderande förhållningssätt gällande sekundära temat (c) är hög, 

primära temat (a) och sekundära temat (a) är ganska hög, men låg gällande primära temat (b) 

och det sekundära temat (b). 

 

Utmaningar 

Primära teman: (a) Elevernas brister i svenska språket och förkunskaper, och skiftande 

studiemotivation, som uppfattas miljöbetingade.  

Sekundära teman: (a) Lärarna och eleverna får otillräcklig vägledning och stöd från 

ledningen. (b) Eleverna möts av olika budskap (c) Lärarna har otillräckligt samarbete med 

kollegor. (d) Bristen på ekonomiska resurser upplevs negativt. 

Överensstämmelse med inkluderande förhållningssätt gällande samtliga primära och 

sekundära teman är låg.  
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Behov och önskemål 

Primära teman: (a) Lärarna önskar minskat ansvar för elever. (b) Lärarna önskar bättre stöd i 

svenska språket kopplat till skolämnen. (c) Lärarna önskar fler pedagogiska diskussioner.    

(d) Specialpedagogerna bör få ökat ansvar att styra lärarnas pedagogiska diskussioner.  

Sekundära teman: (a) Önskan om ökad tydlighet kring gemensamma riktlinjer. (b) Att rektor 

ska vara mer närvarande i verksamheten och ta större pedagogiskt ansvar. (c) Önskan att 

värna undervisningen genom att dra ner på övriga uppdrag. 

Överensstämmelse med inkluderande förhållningssätt gällande primära teman (a) och (b) är 

låg, men gällande resterande teman är den hög. 

 

 

Utvecklings- och bioekologisk analys 

 

Den utvecklings- och bioekologiska analysen (Bronfenbrenner 1979, Bronfenbrenner & 

Morris 2006) syftar till att formulera en kontextuell förståelse av återkommande teman från 

trianguleringen. Bekräftelser i studiens litteratur bidrar till att göra analysen mer välgrundad 

och öka dess giltighet. De högre nivåerna i systemet påverkar det som sker på lägre nivåer.  

 

Mikronivå 

Mikronivån utgörs av de direkta interaktioner individen har med olika människor i olika 

sammanhang, som var för sig utgör ett mikrosystem. Grundläggande för interaktionerna är 

individens roller, relationer, meningsfulla aktiviteter och proximala processer. 

 

Roller 

Att flera lärare i studien önskar sig minskat elev- och mentorsansvar, och fler pedagogiska 

diskussioner, kan vara relaterat till svårigheter att realisera lärarrollen enligt egna och andras 

ideal och förväntningar, vilket antyds i samtliga intervjuer och i flera enkätsvar. Lärarrollen är 

väletablerad i samhället vilket innebär ett stort antal rollförväntningar, inte bara på 

arbetsplatsen utan även i andra sammanhang, som bidrar till att forma lärarens självbild och 

de förväntningar hen har på sig själv. Lärarna talar i intervjuerna om sina högt ställda 

förväntningar på den egna undervisningen. I lärarrollen ingår aspekter av ledarskap, social 
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omsorg och pedagogiskt kunnande och ämneskunskap, som gäller även utanför arbetet. Det 

politiska kravet om inkludering innebär utökade sociala krav om att leda gruppaktiviteter, 

mediera vid konflikter och skapa goda relationer (Nilholm, 2010; Skolverket, 2013). Flera 

enkätsvar tyder på att läraren strävar mot ökad inkludering, medan några uttrycker önskan att 

slippa följa riktlinjer.  

En fullt ut tillfredsställande situation är sannolikt utopisk, eftersom skolans dilemma ger 

upphov till en dynamik av exkluderande och inkluderande processer (Nilholm 2006), och det 

är svårare att implementera inkluderande undervisning högre upp i skolsystemet på grund av 

högre ämnesfokus (Moriarty, 2007; Pearce, 2009; Orr & Bachman Hammig, 2009). Dagens 

samhälle med dynamiska sociala medier ställer nya krav på lärares didaktik (Linnér 2005). 

Faktabaserade föreläsningar kan upplevas förlegade av eleverna som är vana vid snabbt 

växlande informationsflöden, något som påtalats i en av intervjuerna. Den observerade 

lektionens starka inslag av dialog och många visade YouTube-klipp kan ses som ett sätt att 

modernisera föreläsningen. En intervju i studien berättar att lärare som inte orkar längre har 

sjukskrivit sig, och en annan antyder att läraren själv genomgått en period med tvivel.  

Att lärare föreläser ingår i många elevers föreställningar om vad lärare gör, en bekräftelse av 

rollkaraktär bidrar till att aktivera elevernas uppfattningar och beteendemönster i rollen som 

elev. Elevernas enkätsvar vittnar om att de önskar en högre grad av samarbete med lärarna om 

undervisningens utformning. Den klassiska relationen mellan lärare och elev är asymmetrisk 

och handlar om att läraren pratar och ger instruktioner, och eleven lyssnar och följer eller 

bryter mot instruktionerna, beroende på om eleven väljer att lyda eller protestera eller passivt 

smita undan (Thornberg 2006). Studiens elever efterfrågar en mer jämlik relation, lärarna talar 

i intervjuer om betydelsen av dialog under lektioner, observationen av lektion bekräftar detta. 

Lärarens status i samhället har minskat, och det fria skolvalet har bidragit till att eleven och 

dennes föräldrar har blivit skolans kunder (Blomdahl 2014). Lärares löner har halkat efter i 

motsvarande grad och relationen mellan lärare och elever baseras idag i större utsträckning på 

personlig auktoritet (Thornberg 2006). Två lärare reflekterar i intervjuerna över lärarens 

minskade status. En stor del av de aktiviteter eleverna upplever som meningsfulla sker utanför 

klassrummet (Florian & Black-Hawkins 2010) och lärares kompetens handlar i ökande 

utsträckning om lärarens förmåga att anpassa undervisningen till elevernas erfarenhetsvärld 

och kommunikationsformer (Möllås 2009). Samtliga intervjuer och några enkätsvar antyder 

att lärarna anstränger sig för att göra undervisningen intressant eftersom eleverna hellre ägnar 
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sig åt andra aktiviteter. Att ”lätta” bedömningsformer väljs av flera lärare i enkäten tyder 

också på detta. 

Elevernas inbördes relationer påverkar i hög utsträckning den kultur som utvecklas i 

klassrummet, och kan innebära att lärarens ledarroll utmanas av en eller flera informella 

ledare bland eleverna, då elevernas informella normer hamnar i konflikt med de formella 

normerna i uttalade klassregler (Thornberg 2006). En intervju berättar att det i en klass finns 

en grupp negativa ledare bland eleverna som lärarna inte förmått hantera. 

 

Relationer 

I den undersökta skolan värderas goda relationer mellan lärare och elever högt av både lärare 

och elever. Lärarna talar om att de förstår och tycker om sina elever, och eleverna talar om 

vikten av att läraren lyssnar på eleverna och tar deras önskemål på allvar. Många studier har 

bekräftat vikten av lärares förmåga till empati (Meijer, 2005; Hattie ref. i Håkansson, 2011; 

Pearce, 2009; Orr & Bachman Hammig, 2009; Dnr 2010:1284; Skolverket, 2013; Florian & 

Black-Hawkins, 2011). Empatiska relationer (Rogers, 1959; Juul & Jensen, 2009) med elever 

förutsätter dock att läraren själv är i god emotionell balans; undertryckta känslor av bristande 

tillfredsställelse uttrycks ofta som diffus aggression eller kontaktlöshet (Juul & Jensen 2009).  

Flera av enkätsvaren och samtliga intervjuade lärare berättar om känslomässiga band med 

några elever och resonerar om miljöbetingade orsaker till elevers svårigheter. Genom att 

knyta starka band till några elever kan lärare delvis kompensera för bristande tillfredsställelse 

med de egna relationerna (Rogers 1959; Juul & Jensen 2009) och det är inte ovanligt att lärare 

genom civil olydnad tar sig tid för samtal med elever (Möllås 2009). Primära dyader mellan 

lärare och elev kan utgöra ett hot mot lärarens professionella omdöme, men om läraren lyckas 

kontrollera relationen kan god personlig kontakt med en elev stärka elevens inre motivation.  

Uttalade önskemål i intervjuer om att prata förtroligt med kollegor, observationer från 

fikarummet och flera enkätsvar vittnar om att lärare på den undersökta skolan inte i tillräcklig 

omfattning kan luta sig mot varandra för att få stöd och bli stärkta i sin lärarroll, och det 

faktum att personalenkäten i SIRIs databas har för låg svarsfrekvens för att publiceras kan 

peka i samma riktning. En möjlig förklaring är att relationerna mellan lärarna begränsas till 

korta stunder i arbetsrummet, fikarummet och mer eller mindre formella möten. Liksom 

Foucault påpekat reglerar vi vårt beteende utifrån interaktionen med viktiga personer i vår 
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omgivning (Besley 2005), ett positivt samarbete mellan lärare skulle både stärka lärarna i 

deras yrkesroll och utgöra en positiv rollmodell för elevernas samarbete. 

Lärarna och eleverna önskar att deras rektor ska vara mer närvarande i verksamheten, och ta 

ett större pedagogiskt ansvar. Man vill kunna samtala med ledningen i vardagliga situationer, 

så att skolans praktiska verksamhet blir mer synlig. Personlig kontakt är ett mycket effektivt 

sätt att etablera och behålla en högre nöjdhet i verksamheten, och minska upplevelsen av 

stress och otrygghet (Berg & Scherp 2003).  

 

Meningsfulla aktiviteter 

Eftersom undervisningen utgör en stor del av lärarrollens legitimitet och syfte, är det inte 

ovanligt att lärare upplever att undervisningen i ett roligt ämne med en grupp elever som 

läraren upplever sig ha god kontakt med är den meningsfulla aktivitet i yrket som ger energi 

och kraft att fortsätta, vilket även bekräftas i flera intervjuer och i observationen. Lärarna i 

studien uttrycker i enkäter och intervjuer frustration över olika sidouppdrag som tar tid från 

undervisningen.  

Flera av lärarna som deltagit i studien uttrycker ett delvis inkluderande förhållningssätt som 

de inte har tillfredsställande möjligheter att realisera i undervisningen som till övervägande 

del består av föreläsningar följt av arbete med fördjupningsuppgifter som eleverna ofta gör i 

grupp. Att tidsbrist hindrar lärare från att undervisa på det sätt de önskar kan resultera i en 

instrumentell syn på undervisningen med nivågruppering och objektifiering av eleverna 

(Linnér, 2005; Moriarty, 2007, Slobodzian, 2009), att elever benämns ”starka” eller ”svaga” 

av lärarna tyder på detta, och en av tre uppgiftsinstruktioner tyder på en mer instrumentell 

syn. En lärare har i intervju berättat att hen är skolad i ett inkluderande ideal men genom 

erfarenhet på den aktuella skolan utvecklat en allt mer konservativ praktik. En av de 

inkluderande strategier läraren behållit är återkoppling genom personliga samtal som 

formuleras framåtsyftande till undervisningens mål så den inte uppfattas som mått på 

begåvning (Lundahl, 2011; Florian & Black-Hawkins, 2011). Erfarenhet av att undervisa 

elever med särskilda behov tenderar ha positiv effekt på attityden till inkludering (Malinen 

m.fl, 2013), vilket kan öka frustrationen.  

Att undervisningen på den undersökta skolan till stor del är ett ensamarbete som var och en 

får sköta efter förmåga är problematiskt eftersom det gör systemet sårbart. Detta är inget nytt 
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fenomen inom läraryrket (Lauvås m.fl. 1997), och kan leda till en problemförnekande kultur 

(ibid), vilket antyds i enkätsvar och intervjuer. Ett samarbete mellan personal och alla elever 

skulle istället medföra att alla har lika goda möjligheter att vara delaktiga i skolans aktiviteter 

(Florian & Black-Hawkins 2010). 

En konstant otillfredsställande situation kan antingen leda till att läraren känner sig 

otillräcklig (Thornberg 2006), eller hanteras med rationella förklaringar (Gjems ref. i 

Kroksmark 2007) som förskjuter ansvaret till orsaker utanför individens kontroll, som 

tidsandan, elevernas tuffa uppväxtmiljö eller elevernas bristande språkkunskaper, eller så 

hanteras situationen med att idealen omförhandlas till att bli mer ytliga, mindre personligt 

angelägna (Juul & Jensen 2009). Samtliga dessa strategier finns representerade någonstans 

bland enkätsvar respektive intervjuer. Den låga svarsfrekvensen i studien beror sannolikt på 

tidsbrist men bristande tillfredsställelse med den egna arbetssituationen kan också bidra. I 

brist på inspiration rörande metodutveckling i undervisning och bedömning framstår 

relationerna mellan lärare och elever som en viktig inspirationskälla, för lärare och elever.  

 

Proximala processer 

Med en progressiv upptrappning av ömsesidiga positiva känslor mellan kollegor, och gradvis 

ökade förväntningar på ömsesidig delaktighet och inflytande över de aktiviteter man gör 

tillsammans kan en proximal process uppstå av tilltagande komplexitet, där lärarna hjälper 

varandra att utvecklas. Lärarnas karaktärsdrag påverkar sannolikheten för att proximala 

processer ska utvecklas; det krävs en matchning i drivkraft, resurser och karaktärsdrag som 

aktiverar den andras intresse. Det begränsade empiriska materialet visar inga exempel på 

proximala processer mellan lärare, vilket kan antyda en brist ur ett inkluderande perspektiv. 

Till en del kan dylik matchning mellan lärare och elever försvåras av att många elever 

omfattar andra kulturella värderingar.  

 

Mesonivå 

Mesonivån utgörs av relationer mellan olika mikrosystem. Varje övergång mellan olika 

mikrosystem ökar komplexiteten i lärarens nätverk och innebär en psykologiskt ökad press 

jämfört med om all aktivitet under en dag sker inom samma mikrosystem.  
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Antal övergångar 

Ett schema fyllt med många korta lektioner innebär en högre psykologisk belastning än ett 

schema med ett fåtal längre lektionspass, under förutsättning att läraren förmår ta paus under 

de långa lektionerna. Alla intervjuer och lektionsobservationen visar at dessa lärare anser att 

de långa lektionerna inte innehåller någon paus. Lärarna föreläser tills de gått igenom allt de 

tycker eleverna behöver kunna och förstå, och sedan handleder de elevernas arbete. Detta 

maratonlopp gör både lärare och elever trötta, men eleverna har större möjligheter att smita 

från arbetet en stund, då lärarna är upptagna med att handleda andra elever. Trötta och 

stressade lärare får svårt att vara empatiskt närvarande (Lagercrantz 2013), under slutet av 

lektionsobservationen fick läraren anstränga sig för att bemöta elevernas frågor. Att lärares 

ideal avseende undervisningsstrategier och bedömningsformer inte i tillräcklig omfattning 

motsvaras av den praktiska verkligheten är således inte bara beroende av hur mycket tid lärare 

har, utan också av hur tiden uppfattas vara disponerad.  

Skolan har många elever från otrygga hemmiljöer (Skolinspektionen 2014), och lärarna 

påtalar att de anpassar sitt ordval för att eleverna ska förstå undervisningen. Det är viktigt att 

eleverna får stöd i svenska språket, och att detta stöd integreras med befintlig undervisning 

(Florian & Black-Hawkins 2010). Att organisera undervisningen på ett sådant sätt att eleverna 

undervisas i ett begränsat antal klassrum skulle också öka deras trygghet (Meijer 2005). 

 

Interaktioner mellan system 

Klassrumsklimatet i en klass påverkar andra klasser, dels genom elevernas relationer med 

varandra, dels genom lärarnas dito, och dels genom den relativa graden av gemensam 

pedagogisk styrning. Florian & Black-Hawkins (2011) påpekar att vad lärare ”gör”, ”vet” och 

”tror på”, förstärker varandra. Den resulterande kulturen av gemensamma värderingar och 

förväntningar kan vara mer eller mindre uttalad och mer eller mindre stabil.  

Flera lärare och några elever har i enkätsvar och intervjuer uttryckt en önskan om ett mer 

närvarande pedagogiskt ledarskap, med tydligare styrning för den pedagogiska verksamheten. 

Även elevenkäten från SIRIs databas bekräftar detta. En ökad samordning av olika 

mikrosystem skulle sänka stressfaktorn i övergångarna; om eleverna möts av samma regler av 

alla lärare kommer deras upplevelse av trygghet att öka, och lärarna behöver i mindre 

utsträckning använda lektionstid till att påminna om de sociala koderna (Thornberg 2006). En 

framgångsrik etablering av gemensamma regler förutsätter att alla alternativ som framhålls av 
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olika parter förhandlas i positiv anda, om ledningen bara utropar vad som ska gälla blir 

konsekvensen motstånd, smitningar och legitimitetsförlust (Florian & Black-Hawkins 2011; 

Olin 2009; Lundahl 2011, Berg & Scherp 2003).  

Personer som har en högre status i skolan har en större påverkan på omgivningen, att lärare 

och skolledning har goda arbetsvillkor får positiva effekter för alla som är beroende av deras 

yrkesutövning. Styrkan och utvecklingsvärdet i en vänskaplig kollegial relation ökar ju mer 

man gör saker tillsammans och med ökande reciprocitet av positiva förstärkningar. 

Tryggheten i nära kollegor bidrar positivt till lärarnas möjlighet att använda sin energi 

konstruktivt för att härbärgera otrygga elevers känslor (Juul & Jensen 2009).  Den aktuella 

skolan skulle kunna utveckla redan existerande kollegahandledning och specialpedagogisk 

handledning i denna riktning. 

 

Exonivå 

Exonivån utgörs av miljöer och system som individen inte deltar i direkt, men som påverkar 

individens utveckling, det gäller särskilt individens tillgång till resurser.  

 

Resurser 

Lärares familjeförhållanden påverkas starkt av partnerns arbetsplats med dess villkor, barnens 

skola eller dagis, och vännernas arbeten. Den individuella lärarens tillgång till eget socialt 

nätverk får en större betydelse på en skola där nätverket mellan kollegorna sällan 

transcenderar den mer distanserade kollegarollen och önskemål om kollegialt stöd riskerar 

misstolkas som en svaghet. Att samtalen i fikarummet nästan uteslutande rör allmänna ämnen 

som trender och nyheter, och att en intervju och några enkätsvar talar om en önskan om att 

kunna söka stöd hos kollegor pekar i denna riktning. 

Bättre överblickbarhet och ljusinsläpp i lärarnas arbetsrum (Janssens & Laike 2006) skulle 

bidra till att sänka pulsen för lärarna. Lärarnas miljöer i form av arbetsrum och personalens 

fikarum är avskilda från elevernas utrymmen, och de elevutrymmen jag besökt saknar färg 

och utsmyckningar. Fler gemensamma utrymmen för lärare och elever, med inspirerande 

inredning, skulle uppmuntra fler informella möten mellan lärare och elever och bidra till ökad 

ömsesidig förståelse (Kunskapskanalen, 2013; Janssens & Laike, 2006).  
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Två intervjuer och insändaren i tidningen vittnar om att lärarnas upplevelse att kommunen 

ogärna skjuter till nödvändiga resurser bidrar till en känsla av att inte kunna påverka och 

bidrar starkt negativt till lärarnas lust och engagemang. Detta kan påverka elevernas 

upplevelse av värde och därmed även elevernas studiemotivation och samarbetsvilja (Möllås 

2009). Eventuellt kan ett mer utvecklat samarbete mellan skolans enheter nyttjas för bättre 

tillgång till stöd för elevernas språkutveckling, och mindre klasstorlekar, särskilt med tanke på 

att några lärare i studien efterlyser ett tydligare helhetstänk.  

Framgång i arbetet med att implementera inkluderande undervisning kan relateras till i vilken 

utsträckning skolans ledning tar hänsyn till lärarnas egna synpunkter och yrkesförståelse 

(Florian & Black-Hawkins, 2012; Berg & Scherp, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 

2008). Enkätsvar från lärare och elever, samt två intervjuer, uttrycker en upplevd brist på 

dialog med ledningen. Samarbete mellan skolans olika enheter kan bidra till minskad 

arbetsbörda kring marknadsföring, och samarbeten med andra skolor kan hjälpa lärarna att få 

perspektiv på sin egen arbetssituation, både gällande arbetsvillkor och pedagogiska metoder. 

 

Makronivå 

Makrosystemet består av kulturens konstanter och värderingar, de synliggörs när individen rör 

sig mellan olika mikrosystem och förmedlar budskap om identitet och tillhörighet.  

 

Värderingar 

Det postmoderna samhällets livsvillkor och dagens informationsflöde skapar i sig en stress 

som uttrycks i koncentrationssvårigheter och rotlöshet (Klingberg 2009) vilket påpekas i 

samtliga intervjuer, ett ökat antal instrumentella tester går i samma riktning (Andrews 2014).  

Om skolan uppfyller lärarnas och specialpedagogernas önskan om fler pedagogiska 

diskussioner bör dessa utformas för att ge lärare tillfälle att diskutera och problematisera sina 

föreställningar och värden. Att förstå varandra är en viktig förutsättning för att nå fram i 

autentiska möten, där lärarna kan fungera som viktiga vägledare och rollmodeller för eleverna 

(Juul & Jensen 2007). Mötet mellan lärare och elever som omfattas av olika kulturer 

underlättas av att egna värderingar synliggörs. Utvecklingspotentialen i proximala processer 

är störst för individer från dysfunktionella miljöer, ett betungande mentorskap kan genom 

ökad ömsesidig förståelse utvecklas till en positiv och givande relation. 
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Idag finns det, särskilt utifrån elevens perspektiv, många vägar till framgång som inte 

nödvändigtvis förutsätter utbildning (Linnér 2005). En något sliten miljö och trötta lärare kan 

förstärka bilden av skolan som det mindre attraktiva alternativet.  

Utöver den arbetsplatsförlagda verksamheten har lärare förtroendetid, och det är mycket 

vanligt att lärare ägnar en del av sin fritid åt att jobba ikapp, särskilt när de oroar sig för 

mentorselever eller vill utveckla sin undervisning, något som samtliga intervjuer och flera 

enkätsvar vittnar om. Flera enkätsvar uttrycker starka önskemål att dra ner på övriga uppdrag 

för att värna undervisningen. En stor del av lärares identitet kan således vara knuten till 

yrkesrollen, med tillhörande värderingar och attribut.  

De värderingar som genomsyrar det svenska samhället har beskrivits av worldvaluesurvey 

genom Ingelhartkartan (2014) som i hög grad individualistiska och rationella, vilket kan bidra 

till svenska lärares sårbarhet – de flesta upplever att de själva måste hantera sitt uppdrag, det 

är inte alls självklart att familjen eller religionen kan utgöra ett stöd.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Jag har stött på en del svårigheter, främst det låga deltagandet då endast åtta av trettio lärare 

besvarat enkäten, fokusgruppsamtalet som uteblev eftersom inga elever visade intresse, och 

att endast två observationer bokades och endast en blev genomförd. Om basen i min studie 

hade varit en statistisk frågeundersökning hade jag inte kunnat dra några slutsatser alls. Därför 

betraktar jag återkommande teman i resultatet som exempel på förekommande åsikter som 

utgör möjliga trender.  

Min studie har, under arbetets gång, fått en tydligt kvalitativ karaktär. Tack vare det stora 

antalet textfrågor, som i de flesta fall besvarats mycket utförligt, kan jag hantera dessa 

textsvar som exempel på respondenters formulerade åsikter. Den korta kompletterande 

enkäten ökade representativiteten i fallstudiens viktigaste fråga om vad lärarna anser att de 

behöver för att lyckas ännu bättre med att hjälpa alla elever nå målen till 50%. Bortfallet från 

elevenkäten på 23% verkar täckas av frånvaron de tillfällen jag presenterat enkäten. Jag har 

räknat närvarande elever i huvudet men kunnat läsa skolans statistik för att bekräfta siffrorna. 

Giltigheten i termer av representativitet kan och ska ifrågasättas, jag har i denna fallstudie 

endast presenterat resultat från en minoritet av lärarna i det utvalda fallet. Däremot kan jag 

inte se något uppenbart systematiskt fel gällande hur dessa resultat har erhållits, jag upplever 

att jag varit noggrann i mina metoder och hoppas att lärarna och eleverna också ser det så.  

Om jag ska spekulera i om lärarna som deltagit i min studie har några gemensamma drag, 

skulle jag tro att de som upplever sig kompetenta och plikttrogna i första hand anmäler sig 

frivilliga. Att en av lärarna jag intervjuat är arbetslagsledare och en annan fackligt aktiv talar 

för detta. Jag tror det hade underlättat för lärarna om de fått använda arbetstid till att besvara 

enkäten, genom att rektorn vigt mer tid åt detta än de femton minuter jag fick för att 

presentera min studie för lärarna. Att rektorn insisterade på att jag skulle genomföra min 

presentation när bara hälften av lärarna var på plats har sannolikt bidragit negativt, även om 

jag förstår att den egna dagordningen var prioriterad. Värdet i min studie ligger i hur 

materialet har bearbetats, att transkriberingarna har kompletterats med beskrivningar av 

samtalens form enligt CA-metoden, att främst lärarnas uttalanden och ageranden har viktats 

utifrån grad av inkluderande förhållningssätt, att all data har triangulerats för att identifiera 
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återkommande teman som sedan har viktats utifrån förekomst och tyngd, och att materialet 

har kontextualiserats i den utvecklingsekologiska analysen. 

Under arbetets gång har jag läst texter av Foucault (1983-1984, 1988, 1990) (Besley 2005) för 

att ifrågasätta om den ekologiska analysen är det bästa sättet att tolka mitt material. Foucaults 

maktperspektiv hade resulterat i en kritisk analys med större fokus på struktur och form i 

individers relationer till andra och till systemet, men den hade förbisett betydelsen av vilket 

innehåll individer fyller sina aktiviteter och relationer med, betydelsen av hur många 

sammanhang individen ingår i, och hur ofta individen rör sig mellan dessa. I den komplexa 

miljö som skolan utgör räcker det inte att betrakta en relation eller ett system i taget, utan det 

är just tillvarons komplexitet som påverkar människan, och som behöver beskrivas.  

En kvantitativ studie kan ställa frågan i vilken utsträckning det är sannolikt att studiens fynd 

kan överföras, min fråga blir istället i vilken utsträckning det är möjligt att studiens fynd 

skulle kunna överföras. Mitt argument för denna möjlighet borde vara att den undersökta 

skolan framstår som typisk avseende arbetssätt, elever och lärare, men denna värdering är 

subjektiv och inte baserad på någon analys. Jag hade också behövt delta i större utsträckning i 

skolans vardag för att få en tydligare bild av hur relationer och processer formar det som sker.  

En omfattande tolkning och analys i flera steg innebär att påverkan av den mänskliga faktorn 

gällande selektiv perception inte kan förbises. Jag har försökt vara noggrann i dessa analyser, 

och presentera min process så transparent som möjligt. Jag upplever att det jag kommit fram 

till är rimligt och relevant som utgångspunkt för fortsatta studier av lärares uppfattningar om 

sitt arbete med att hjälpa alla elever nå målen. Vi som utbildar oss till specialpedagoger 

behöver reflektera över lärares perspektiv för att kunna möta lärare i reflekterande 

kartutvecklande handledning utan att fastna i våra egna erfarenheter och förförståelser. 
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Resultatdiskussion 

Skolans styrdokument utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter vilket ger 

inkluderingsbehovet en odiskutabel kvalitét – att insistera på traditionell undervisning antyder 

en segregerande människosyn. Alternativet kan kännas lockande de stunder läraren upplever 

frustration över elever som inte kommer till lektionerna eller inte verkar intresserade. 

Erfarenhet av kontakt med elever som har svårigheter ger dessa elever identitet och 

människovärde som kan rikta om den frustrerade frågan i huvudet från ”varför gör du 

inte…?” till ett mer hanterbart ”vad har jag missat…?”  

Metastudier såväl som mindre fallstudier om hur inkluderande undervisning för god 

måluppfyllelse bör utformas har många gemensamma nämnare, som handlar om att erbjuda 

eleverna olika vägar att nå målen, variera undervisningsmetoderna, presentera och förklara 

informationen multimodalt, använda formativ bedömning, se olikheter som en resurs och 

främja tolerans och samarbete (Hattie ref. i Håkansson 2011; Pearce, 2009; Dnr 2010:1284; 

Meijer, 2005; Orr & Bachman Hammig, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012; McKinsey, 

2014; Reupert m.fl, 2006; Hemming & Connors, 2010; Skolverket, 2013a; Nilholm, 2010; 

Florian & Black-Hawkins, 2011; Lundahl, 2011).  

Lärarens arbetssituation på många skolor karaktäriseras av låg status och otillräckliga resurser 

(Skolverket 2013b), och lärarnas ansträngningar uppmärksammas sällan i samma utsträckning 

som måluppfyllelsen mätt i elevernas betyg. Samhället går mot ökat resultatfokus, och 

skolutveckling sker allt oftare genom kontroll och kvantitativa mätningar av provresultat 

(Andrews m.fl.2014). Marknadsstyrd konkurrens bidrar till effektivitetskravet och innebär 

ofta att lärarna arbetar med marknadsföring vid sidan av undervisningen, och att elevens 

kundnöjdhet prioriteras över dennes kunskapsutveckling (Blomdahl 2014). Jag kan utan 

svårighet argumentera att lärarna inte orkar förändra sin undervisning helt enkelt för att 

arbetsvillkoren är för dåliga. Det faktum att vi lärare inte arbetsvägrar beror på att vi arbetar 

med människor vilket sätter igång emotionella och kognitiva processer. Flera av lärarna i 

denna studie vittnar också om betydelsen av relationen med eleverna.  

Elevernas framgång är beroende av lärarnas, min fråga handlar därför om att förstå lärarnas 

behov och önskemål. Jag vill frigöra mig från egna erfarenhetsbaserade föreställningar, och 

hitta ingångar till specialpedagogisk handledning och förändringsarbete mot ökad inkludering 

som respekterar lärarnas behov.  
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Syftet med denna studie var att formulera en kontextuell förståelse av några lärares 

uppfattningar, utmaningar, behov och önskemål i arbetet med att hjälpa alla elever nå målen 

med utbildningen, och använda denna förståelse för att föreslå infallsvinklar för 

specialpedagogisk handledning av lärare för ökad inkludering och måluppfyllelse. 

Nu kan jag reflektera över vilka återkommande teman trianguleringen resulterat i, betydelsen 

av inkludering och av kontexten, och slutligen föreslå möjliga relevanta infallsvinklar för 

utformning av specialpedagogisk handledning mot ökad inkludering och måluppfyllelse. 

 

Återkommande teman  

Jag uppfattar identifierade återkommande teman logiskt sammanhängande, vilket torde tyda 

på god giltighet i svaren. Jag ser också att på flera punkter finns en diskrepans mellan 

önskemål och realitet, det gäller både lärarnas egen yrkesutövning, och de villkor de har för 

sitt arbete. Relationen till eleverna antyder en ambivalens – lärarna värderar relationen till 

eleverna, men upplever samtidigt att flera av deras utmaningar utgörs av vad de uppfattar som 

brister hos eleverna. Lärarnas redogörelser är samtidigt inte ensidiga eller kategoriska så att 

alla problem hänförs till eleverna, utan de ser även brister i sitt sätt att undervisa.  

Dessa återkommande teman speglar resultaten från några studier jag tagit del av (Moriarty, 

2009; Nilholm, 2010; Florian & Black-Hawkins, 2011), vilket bidrar positivt till att validera 

studiens resultat trots det låga empiriska underlaget.  

 

Betydelsen av inkludering 

Målet med inkludering är att alla får delta och känna sig delaktiga i skolans aktiviteter trots 

sina olika förutsättningar (Nilholm, 2010; Florian & Black-Hawkins, 2011; Lundahl, 2011). 

Inkludering är en utmaning för alla skolor, vi försöker ju ge alla olika elever något 

gemensamt, trots individuella olikheter (Nilholm 2006). Den resulterande dynamiken av 

inkluderings- och exkluderingsprocesser förväntas lärare balansera efter bästa förmåga. En 

diskurs för inkludering, till skillnad mot en diskurs för avvikelse, bygger på antagandet att 

faktorer hos individen, skolan och samhället samspelar med och påverkar varandra (Florian & 

Black-Hawkins 2011). Dagens politik verkar dock utgå från ett perspektiv där elevers 

svårigheter medikaliseras och skolans problem löses med mer kontroll, fler utvärderingar av 

uppmätta kunskaper (Andrews m.fl. 2014) och ”implementering” av generella riktlinjer sker 
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genom att lärarna helt enkelt uppmanas förändra sin undervisning utan vidare reflektion eller 

coaching. Några lärare lyckas, och det tas som bevis för att alla andra lärare är otillräckliga 

eller ointresserade och skuldbelägger en redan hårt ansatt yrkeskår (Lauvås m.fl,1997; Juul & 

Jensen, 2009). Inkluderande processer sker mellan människor som uppmärksammar varandra 

och utbyter ömsesidiga positiva känslor (Bronfenbrenner 1979), detta är svårt att kvantifiera.  

Studiens enkätsvar, intervjuer och observationer från fikarummet antyder att lärares 

engagemang inte alltid indikerar ett inkluderande förhållningssätt, och att det finns en brist på 

kollegiala pedagogiska samarbeten. Att just ”fler pedagogiska diskussioner” önskas av de 

flesta av de som besvarat enkäterna till lärare bekräftar trenden. När jag betraktar de 

inkluderande analyserna, verkar det som att kollegiala samtal är en nyckelkomponent för 

lärarnas möjlighet att känna trygghet i varandra och i sin yrkesutövning. För att erbjuda en 

inkluderande miljö för elever behöver man själv uppleva inkludering.  

Skolan som system bygger i hög utsträckning på bedömningar av elevers prestationer, detta 

aktiverar bedömningar av den egna prestationen och gör det svårare att möta kritik, både 

individuellt och kollektivt, och kan leda till en problemförnekande kultur (Lauvås m.fl. 1997) 

om det inte adresseras genom kollegiala samarbeten och gemensamma reflektioner som 

belyser lärarnas värden (Linnér 2005, Berg & Scherp 2003). Att en lärare som bedöms 

framgångsrik handleder en lärare som bedöms vara i behov av stöd kan upplevas kränkande 

(Hägg & Kuoppa 2007). 

 

Betydelsen av kontexten 

Jag vill nu redogöra för den kontextuella förståelse som analyserna resulterat i. Eftersom det 

empiriska materialet endast representerar en minoritet av lärarna ska det följande betraktas 

som förslag på möjliga trender. 

Lärarrollens negativa statusutveckling i samhället kan påverka lärares syn på sin roll och sitt 

uppdrag, genom att det finns en medvetenhet om att det finns alternativa vägar till framgång 

som kan upplevas mer lockande för eleverna. Att eleverna trivs med läraren och 

undervisningen blir då viktigt. Flera av lärarna som deltagit i studien ger i enkätsvar och 

intervju uttryck för betydelsen av att ha goda relationer med eleverna, föra dialog och anpassa 

undervisningen efter elevernas önskemål, och i enkäten är de undervisningsstrategier som 

berör relationen till eleverna (Orr & Bachman Hammig 2009) mycket populära. Att de mest 

populära önskemålen i enkäten handlar om minskat mentorsansvar och fler pedagogiska 
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diskussioner kan tyda på att relationen med eleverna upplevs krävande (Thornberg, 2006; 

Möllås, 2009; Linnér 2005; Klassen, m.fl, 2012).  

Flera enkätsvar och uttalanden i intervjuer uttrycker frustration över tidskrävande 

sidouppdrag, vilket speglar resultat från Skolverkets rapport (2013). De tre intervjuade 

lärarna, flera enkätsvar liksom schemats innehåll tyder på att undervisningen till övervägande 

del är ett ensamarbete. Tidsbrist och ensamarbete kan leda till en problemförnekande kultur 

(Lauvås m.fl. 1997), påverka lärarens empati negativt och medföra en mer instrumentell syn 

på undervisningen (Linnér, 2005; Røkenes & Hansen, 2007; Rogers ref. i Koch, 1959). Olika 

psykologiska strategier för att hantera bristande tillfredsställelse (Juul & Jensen 2009) 

förekommer i materialet, eleverna kategoriseras i nästan alla enkätsvar och i alla intervjuer 

som ”starka” eller ”svaga”, och en lärare berättar i intervju om att hen trots starka 

inkluderingsideal utvecklat en tilltagande konservativ praktik på den aktuella skolan. Att 

budgetera de olika uppdragen i lärarnas scheman skulle ge erkännande åt arbetet och säkra 

kvalitén både för elever och lärare (LR 2011).  

Flera enkätsvar och två intervjuer vittnar om önskan om, men bristande möjligheter att, söka 

stöd i kollegor. En möjlig orsak skulle kunna vara att lärares umgänge i arbetsrum, fikarum 

och olika möten inte erbjuder tillräckliga möjligheter till kontakter som har utvecklats genom 

proximala processer (Bronfenbrenner, 1979). Observationer i personalens fikarum antyder att 

pedagogiska diskussioner och förtroliga samtal är sällsynta i fikarummet. Placeringen i 

arbetsrum följer indelningen i arbetslag, och arbetslagsmöten sker varje vecka medan 

ämneslag möts en gång i månaden. Lärares möjligheter att få stöd av kollegor kan vara 

beroende av vilket arbetslag läraren tillhör. Att de lärare som i intervju önskat bättre 

möjligheter att få stöd också önskar sig mer kontakt med ämneskollegor tyder på detta. 

Färre övergångar mellan olika lektioner, och mellan olika miljöer, skulle kunna minska 

elevers och lärares stress (Bronfenbrenner, 1979). Fler gemensamma och inspirerande miljöer 

för lärare och elever skulle kunna öka kontakten och förståelsen mellan lärare och elever 

(Meijer 2005). Två intervjuer, några enkätsvar och en tidningsinsändare vittnar om besvikelse 

över att kommunen ogärna prioriterar skolan, detta kan påverka lärares och även elevers 

motivation negativt (Dnr 2010:1284; Möllås, 2009; Pearce, 2009).   

Enkätsvar, lektionsobservationen, de tre uppgiftsinstruktionerna, och alla fyra intervjuer 

vittnar om att lärare måste anpassa sitt ordval i föreläsningar och instruktioner för att eleverna 

ska förstå innehållet, och uttrycker önskemål om stöd i svenska språket för eleverna. En mer 
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medveten språkstödjande pedagogik (Florian & Black-Hawkins 2011) skulle kunna utformas i 

samarbete med specialpedagogerna utifrån deras kunskaper om språkinlärning. 

Flera enkätsvar och två intervjuer uttrycker önskemål om att rektor ska vara mer närvarande i 

undervisningens vardag och ta pedagogiskt ledaransvar för att förankra gemensamma 

riktlinjer vilket skulle minska behovet att adressera ordningsfrågor. Gemensamma riktlinjer 

behöver diskuteras fram utifrån en strävan att förstå varandras perspektiv (Berg & Sherp, 

2003; Olin 2009; Möllås, 2009; Andrews, 2014) för att dessa ska resultera i en starkare 

gemenskap och tillhörighet på skolan (Thornberg 2006, Linnér 2005). Effektiviteten i 

överenskommelsen är beroende av att den följs upp konsekvent, därför bör den vara enkel och 

tydlig utifrån ett inkluderande perspektiv på ansvar och delaktighet (Linnér 2005). 

De tre intervjuerna innehåller reflektioner över de rådande samhällsvillkoren som stressande 

för både elever och lärare. Det mest valda önskemålet i enkäten är fler pedagogiska 

diskussioner. En möjlighet för lärare att diskutera och problematisera sina värderingar skulle 

kunna bidra positivt till att stärka lärarna i sin roll så att de känner sig mer trygga med 

varandra (Linnér 2005, Möllås 2009), och att tillsammans utveckla och upptäcka 

undervisningsstrategier och bedömningsformer som hjälper alla elever att nå målen (Florian 

& Black-Hawkins 2011). Skolans specialpedagoger har uttryckt intresse för att hålla i styrda 

pedagogiska diskussioner, därtill behöver lärarnas ämnesövergripande samarbeten 

uppmuntras och underlättas, för att skapa naturliga former för pedagogisk samverkan och 

kollegialt stöd. 

 

Infallsvinklar för specialpedagogisk handledning 

Specialpedagogisk handledning som ser elevens behov men inte lärarens blir endast 

rådgivande (Bladini 2004). Goda råd om hur läraren bör anpassa undervisningen till eleven 

ingår i lärarens rollförväntningar (Bladini, 2004; Bronfenbrenner, 1979) på specialpedagoger, 

och kan ibland tas emot som ytterligare ett krav i vardagens redan komplicerade pussel. 

Intervju med skolans två specialpedagoger anger att den handledning som efterfrågas på den 

aktuella skolan består nästan enbart av rådgivning. För att bedriva framgångsrik reflekterande 

handledning med möjlighet att utveckla den handleddes karta (Gjems ref i Kroksmark 2007) 

krävs det tillräckliga resurser och stöd från skolans ledning för att etablera rutiner för 

reflekterande handledning utifrån relevanta infallsvinklar (Berg & De Jong 1997). En mer 

reflekterande handledning (Bladini, 2004; Gjems ref. i Kroksmark, 2007) fokuserar lärarens 
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bemästrande och leder gradvis fram till lärarens egna lösningsförslag. Sådan handledning är 

kortsiktigt mer tidskrävande, men eftersom den bygger lärarens egna lösningar (Berg & De 

Jong 1997) så är den långsiktigt mycket mer effektiv. 

Om den beskrivna kontextuella förståelsen stämmer för en majoritet av lärarna inom det 

studerade rektorsområdet, då skulle undervisningens betydelse som meningsfull aktivitet 

kunna förvaltas bättre genom att lärarna får reflektera över undervisningen genom 

regelbundna pedagogiska samtal i grupp (Skolverket 2013a) som med fördel kan ledas av 

specialpedagogerna, och genom att ämnesövergripande kollegiala samarbeten uppmuntras och 

underlättas så att en kultur där lärarna är vana att prata öppet om sin undervisning och 

handleda varandra utvecklas (Meijer 2005).  

Om krävande sidouppdrag delegeras ut till personal särskilt avsedd för marknadsföring, 

administration m.m. kan detta minska lärarnas stress (Moriarty 2007). Bättre stöd för 

elevernas språkutveckling (Florian & Black-Hawkins 2011) och ökade möjligheter till 

varierade möten med elever i andra sammanhang än de som dikteras av föreläsningens fasta 

roller (Linnér 2005) skulle kunna bidra positivt till undervisningens effektivitet mätt i 

måluppfyllelse, och till ökad inkludering och ömsesidig förståelse mellan lärare och elever. 

Gemensamma riktlinjer som är produkten av förståelseinriktade demokratiska samtal mellan 

lärare och skolledning (Berg & Scherp 2003) och som följs upp konsekvent, kan bidra till en 

tydligare upplevelse av samsyn och stabilitet.  

En ny studie med högt deltagande krävs för att ta reda på om den beskrivna kontextuella 

förståelsen gäller generellt på den studerade enheten, och på skolan. Om så visar sig vara 

fallet skulle specialpedagogisk handledning kunna vara ett viktigt stöd för lärarna i att 

utveckla en mer öppen samarbetskultur med tydlig riktning mot inkluderande arbetsformer.  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, och under förutsättning att den kontextuella 

förståelsen förankras med ytterligare studier, tror jag att den specialpedagogiska 

handledningen på den undersökta skolan skulle kunna använda förekomsten av kollegial 

trygghet och samarbete, varierade möten med elever, pedagogiska samtal, förståelseinriktad 

dialog och konsekvent uppföljning som infallsvinklar i handledningen för att stödja lärarna i 

arbetet mot en mer inkluderande undervisning med högre måluppfyllelse. En lämplig form för 

detta bör vara en reflekterande kartutvecklande handledning som hjälper lärarna att lyssna på 

och bekräfta varandra i arbetet med att utveckla undervisningen. 
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Vidare forskning 

Jag upplever att denna studie har hjälpt mig förstå komplexiteten i läraruppdraget. Många 

studier handlar idag om att identifiera goda metoder för undervisning, men förbiser lärares 

egna röster i processen. Det vore mycket intressant att studera lärares uppfattningar om 

arbetet med att hjälpa alla elever nå målen på fler skolor, i syfte att utveckla former för 

specialpedagogiskt stöd till och samarbete med lärarna för ökad inkludering och 

måluppfyllelse. Endast en god förståelse möjliggör för skolledare och specialpedagoger att 

möta lärarna där de är för att initiera och upprätthålla en gemensam utvecklingsprocess som 

båda parter medverkar i och har inflytande över. Det är dessa gemensamma 

utvecklingsprojekt som tenderar att lyckas.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Missivbrev 

 

 

Hej!  

Vill du bidra till att skolans stöd till lärarnas arbete förbättras? 

 

 

Mitt namn är Iris Mesumbe, jag läser Specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola 

och gör nu mitt examensarbete i specialpedagogik på den här skolan med syfte att förstå 

lärarnas behov och önskemål för att lyckas ännu bättre i sitt arbete med att hjälpa alla elever 

nå målen. Resultatet från min studie kommer att presenteras för skolans ledning och min 

rapport över studien kommer att publiceras i DIVA.  

 

Nu behöver jag din hjälp! 

Du kommer att få en enkät via en länk om några minuter, som jag hoppas du kan ta dig tid att 

besvara så snart som möjligt, senast den 24:e februari. 

 

Studien 

Mitt examensarbete i specialpedagogik är en fallstudie. Jag kommer att arbeta utifrån en 

pragmatisk ansats med att söka information från olika källor för att få en så god förståelse 

som möjligt på den här korta tiden. Min fallstudie består därför av flera delar:  

1. Enkätundersökningar med alla lärare inom ett rektorsområde, och med alla elever i åk 

3 som undervisas av de aktuella lärarna. Syftet med enkäten till lärarna är att få en 

förståelse för hur lärarkollegiet ser på undervisning och bedömning, samt vilka behov 

och önskemål som finns i lärarkollegiet. Syftet med enkäten till eleverna är att jämföra 

lärarnas och elevernas prioritering av undervisningsstrategier och bedömningsformer. 

2. Klassrumsobservationer med strategiskt utvalda lärare som representerar bredden i 

kollegiet, med utgångspunkt i hur lärarna svarat på enkäten. Syftet med 

klassrumsobservationen är att få en uppfattning om den praktiska undervisningen. 

3. Intervjuer med de lärare vars lektioner jag observerat. Syftet med intervjuerna är att ge 

lärare som representerar bredden i kollegiet tillfälle att berätta om sin undervisning, de 

utmaningar de möter och de behov och önskemål de vill förmedla.  

4. Fokusgruppsamtal med några elever som deltagit i de observerade lektionerna. Syftet 

med fokusgruppsamtalet är att försöka förstå elevernas uppfattning om de observerade 

lektionerna. 
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Frivillighet 

Allt deltagande är frivilligt och du har när som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande i 

studien, men för att få ett tillräckligt underlag för statistiska jämförelser behöver alla eller 

nästan alla lärare delta i enkäten. Jag hoppas att ni ser detta som ett tillfälle att framföra era 

behov och önskemål till skolans ledning! 

När det gäller observationer och intervjuer kommer jag att skicka ut erbjudanden om att delta 

till fler lärare än vad som är nödvändigt för studiens kvalitet så att allt deltagande i 

observation och intervju sker på frivillig bas. Detsamma gäller elevernas fokusgruppsamtal; 

fler elever än vad som behövs kommer att få erbjudanden om att delta. 

 

Etiska hänsyn under datainsamlingen 

All information och data i denna studie behandlas konfidentiellt. Enkäten är skriven i ett 

Google-formulär och en länk till enkäten skickas ut via Google till din e-post. Dina svar 

redovisas för mig i en resultatmatris. Alla deltagare kodas och avidentifieras inför 

analysarbetet, och endast de som jag väljer ut för erbjudanden om observation och intervju 

kommer jag att avkoda för att jag ska kunna skicka ut riktade erbjudanden via e-post. För att 

spara tid vill jag att endast myndiga elever ska besvara enkäten till elever. I studiens rapport 

kommer det inte vara möjligt att identifiera någon av deltagarna. 

Jag kommer att skriva anteckningar i min dator under observationen, och även spela in ljud 

för att i efterhand kunna kontrollera mina anteckningar. Dessa ljudupptagningar kommer 

endast att avlyssnas av mig personligen och endast nyttjas i denna studie. Jag kommer bara att 

observera lektioner med myndiga elever, alltså lektioner med åk 3. Om någon enstaka 

omyndig elev ingår i klassen kommer denna att skyddas i observationsanteckningarna. 

Jag kommer att spela in ljud från intervjuerna med lärarna och transkribera det inspelade 

ljudet till text. Transkriberingen kommer endast att användas i min studie, i syfte att förstå de 

intervjuade lärarnas behov och önskemål så korrekt som möjligt. 

Jag kommer bara att erbjuda myndiga elever att delta i fokusgruppsamtalet. Precis som vid 

intervjuerna kommer jag att spela in ljud från fokusgruppsamtalet och transkribera det 

inspelade ljudet till text. Transkriberingen kommer endast att användas i min studie, i syfte att 

förstå elevernas perspektiv på den observerade undervisningen så korrekt som möjligt. 

 

Analys 

Analysen kommer att vara både kvantitativ och kvalitativ. De kvalitativa analyserna utgår från 

forskning om inkluderande och effektiv undervisning (bl.a. Skolinspektionen 2013; Hattie 

2009; Lundahl 2011; Malinen, Savolainen et.al. 2013; Orr & Bachman-Hammig 2009; 

Florian & Black-Hawkins 2011) och helhetsanalysen kommer att utgå från det 

utvecklingsekologiska perspektivet (Bronfenbrenner 1979). 
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Frågor? 

Imorgon kommer jag att berätta om min studie och besvara frågor under er APT. Jag kommer 

även att vara tillgänglig i lärarnas fikarum under torsdag och fredag förmiddag. Om du har 

några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta mig!  

 

Vänliga hälsningar, 

Iris Mesumbe 

 

E-post: iris.mesumbe@kgy.se 

Mobil (torsdagar och fredagar): 070-4464932  

 

Handledare: Tom Storfors, Mälardalens högskola 

E-post: tom.storfors@mdh.se  

 

  

mailto:iris.mesumbe@kgy.se
mailto:tom.storfors@mdh.se
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Bilaga 2: Enkät till lärare 

Att hjälpa alla elever nå målen 

Jag är intresserad av att förstå lärares arbete med att hjälpa alla elever nå målen. Om lärare får 

rätt förutsättningar och stöd tror jag fler elever når målen utan särskilda stödinsatser. Dina 

svar kommer att bearbetas i mitt pågående examensarbete i specialpedagogik. Naturligtvis 

behandlar jag alla svar konfidentiellt. Tack för att du deltar! 

*Obligatorisk fråga 

 

Födelseår* ____________ 

Kön* ____________ 

Antal år i yrket* ______________ 

Program där du har merparten av din undervisningstid* ___________________ 

Ämne/ämnen som du undervisar i* ______________ 

 

Skolans dilemma* 

”Det grundläggande dilemmat är att alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen 

samtidigt som utbildningen ska möta elevers olikheter” (Nilholm, 2006, s.30). Det Claes 

Nilholm kallar ”något gemensamt” är de kunskaper och färdigheter som eleverna behöver 

behärska för att de ska nå målen med undervisningen. Hur vill du hantera detta dilemma i din 

undervisning? 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Undervisningsstrategier* 

Frågorna i den här delen av enkäten handlar om vilka strategier du som lärare tycker är 

viktigast att använda i din undervisning i syfte att hjälpa alla elever att nå målen för deras 

utbildning. Markera de tio (10) viktigaste strategierna!  

 Att använda baklängesplanering med utgångspunkt i kunskapskraven 

 Att planera tillsammans med eleverna, med utgångspunkt i skolverkets texter 

 Att visa skolverkets texter och förklara och diskutera dessa med eleverna 

 Att dela ut läroböcker 

 Att skriva och rita på tavlan när man föreläser 

 Att använda powerpoint eller egna texter/bilder  

 Att visa videor och relevanta hemsidor 

 Att handleda eleverna när de söker efter information 

 Att utgå från elevernas kunskaper 

 Att förklara viktiga teman/begrepp 
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 Att förklara ämnets sammanhang och bakgrund 

 Att använda konkreta exempel 

 Att skriva tydliga, kortfattade instruktioner 

 Att handleda elever i vad som är viktigt i en uppgift 

 Att stödja elevers samarbete 

 Att vid behov repetera viktiga delar av en föreläsning 

 Att när som helst kunna berätta och motivera elevers betygsnivå  

 Att bedöma uppgifter och prov så fort som möjligt 

 Att ge omdömen både skriftligt och muntligt 

 Att ge omdömen som är tydligt formulerade 

 Att ge omdömen som berättar vad eleven behöver göra för att nå målen 

 Att låta eleverna påverka vilket innehåll som får mest utrymme 

 Att låta eleverna påverka vilka arbetsmetoder som får mest utrymme 

 Att låta eleverna påverka vilka bedömningsformer som används 

 Att ge ut läsguider som förklarar hur texten ska läsas 

 Att ge ut kapitelsammanfattningar som beskriver det viktigaste i texten 

 Att ge ut grafiska översikter som hjälper eleven att orientera sig i texten 

 Att ge tydliga, enkla instruktioner över vad eleven ska göra 

 Att ge ut exempeltexter som visar hur eleven förväntas skriva 

 Att dela upp stora uppgifter i mindre deluppgifter  

 Att erbjuda alternativa bedömningsformer vid ordinarie bedömningstillfälle 

 Att vid behov erbjuda längre tid vid prov i lektionssal 

 Att vid behov erbjuda senare inlämning vid skriftlig inlämning 

 Att vid behov låta eleven fritt välja bedömningsform 

 Att visa eleverna hur man identifierar nyckelord 

 Att visa eleverna hur de kan ställa frågor till texten 

 Att dela ut inläsningsfrågor 

 Att visa eleverna hur de kan använda sina olika lärstilar 

 Att bemöta alla med empati, respekt och ett positivt förhållningssätt 

 Att säga till vid störande beteende men utan att kränka 

 Att vara en trygg person som eleverna kan prata med 

 Att engagera och entusiasmera eleverna för ämnet 

 

Värdering av undervisningsstrategier 

Hur tänker du kring vilka undervisningsstrategier som är viktigast? 

_______________________________________________________________________ 
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Alternativa bedömningsformer* 

Markera de bedömningsformer du tycker är viktigast att använda! 

 Skriftliga prov i lektionssal med övervägande faktafrågor 

 Skriftliga prov i lektionssal med övervägande analysfrågor 

 Inlämning av essä eller annan fritt formulerad text 

 Muntliga presentationer inför klassen 

 Seminarier där en grupp elever diskuterar ämnet utifrån ett fåtal frågor 

 Hemprov med övervägande faktafrågor som eleven besvarar på valfri plats  

 Hemprov med övervägande analysfrågor som eleven besvarar på valfri plats 

 Laborationer och andra praktiska uppgifter i laborationssal 

 Laborationer och andra praktiska uppgifter som eleven gör på valfri plats 

 Muntliga redovisningar i grupp 

 Muntlig redovisning enskilt inför läraren 

 Skriftlig fördjupning utifrån uppställda kriterier som elever gör i par eller i små 

grupper 

 Skriftlig fördjupning utifrån uppställda kriterier som eleven gör individuellt 

 Annat: ___________________________________ 

 

Värdering av bedömningsformer 

Vilka bedömningsformer tycker du är viktigast utifrån syftet att alla elever ska nå målen?  

________________________________________________________________________ 

 

Dina utmaningar i undervisning och bedömning* 

Vad upplever du är de största utmaningarna i ditt arbete med att hjälpa alla elever nå målen? 

Berätta! _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Dina behov i arbetet för att alla elever ska nå målen* 

Vad skulle du behöva, i form av ändrade villkor, fortbildning, eller eget stöd, för att du ska 

lyckas ännu bättre med att hjälpa alla elever nå målen? Markera de alternativ som skulle 

underlätta för dig! 

 Mer lektionstid för mitt ämne 

 Färre samtidiga kurser 

 Mindre elevgrupper i undervisningen 

 Begränsat ansvar för mentorselever/ färre mentorselever 

 Bättre praktiska resurser, ex böcker, pennor, mikroskop, modeller… 

 Bättre tekniska resurser, ex datorer, SMART-boards, programvara… 

 Fler studiebesök och resor 
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 Fortbildning i mitt ämne 

 Fortbildning i särskilda behov och diagnoser 

 Fortbildning i ledarskap i klassrummet 

 Fortbildning i bedömning och återkoppling 

 Fortbildning i IT i undervisningen 

 Fler pedagogiska diskussioner 

 Mer kollegahandledning 

 Egen pedagogisk handledning 

 Ökat samarbete kring elever 

 Jag önskar ingen form av ändrade villkor, fortbildning eller stöd 

 Övrigt: _______________________________ 

 

Dina behov & önskemål* 

Beskriv hur du upplever arbetet med att hjälpa alla elever nå målen. Berätta vad du önskar att 

skolan ska göra för att underlätta ditt arbete! 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Övriga frågor 

Stort tack för att du deltagit, och tagit av din tid för att besvara den här enkäten! Är det något 

mer som du skulle vilja säga?  

_____________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Kort enkät till lärare 
Denna enkät innehåller endast de inledande frågorna om bakgrundsinformation, samt frågan 

om dina behov för att lyckas ännu bättre med att hjälpa alla elever nå målen. Min förhoppning 

är att kunna få ett representativt underlag på denna viktiga fråga.  

Stort tack för att du deltar! 

Vänliga hälsningar,  

Iris Mesumbe 

 

*Obligatorisk  

 

Födelseår* ____________ 

Kön* ____________ 

Antal år i yrket* ______________ 

Program där du har merparten av din undervisningstid* ___________________ 

Ämne/ämnen som du undervisar i* ______________ 

 

Dina behov i arbetet för att alla elever ska nå målen* 

Vad skulle du behöva, i form av ändrade villkor, fortbildning, eller eget stöd, för att du ska 

lyckas ännu bättre med att hjälpa alla elever nå målen? Markera de alternativ som skulle 

underlätta för dig! 

 Mer lektionstid för mitt ämne 

 Färre samtidiga kurser 

 Mindre elevgrupper i undervisningen 

 Begränsat ansvar för mentorselever/ färre mentorselever 

 Bättre praktiska resurser, ex böcker, pennor, mikroskop, modeller… 

 Bättre tekniska resurser, ex datorer, SMART-boards, programvara… 

 Fler studiebesök och resor 

 Fortbildning i mitt ämne 

 Fortbildning i särskilda behov och diagnoser 

 Fortbildning i ledarskap i klassrummet 

 Fortbildning i bedömning och återkoppling 

 Fortbildning i IT i undervisningen 

 Fler pedagogiska diskussioner 

 Mer kollegahandledning 

 Egen pedagogisk handledning 

 Ökat samarbete kring elever 

 Jag önskar ingen form av ändrade villkor, fortbildning eller stöd 

 Övrigt: _______________________________ 
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Bilaga 4: Enkät till elever 
Hej! Mitt namn är Iris Mesumbe och jag studerar för att bli specialpedagog. Nu håller jag på 

med mitt examensarbete, och jag behöver din hjälp för att genomföra det.  

Den här enkäten handlar om vad lärarna gör eller kan göra för att så många som möjligt ska 

förstå undervisningen och klara målen.  Lärarna på din skola har fått en liknande enkät, den 

innehåller några extra frågor om deras upplevelse, men de saker jag frågar om här finns även i 

deras enkät. Jag kommer att jämföra elevernas svar med lärarnas svar för att se vilka likheter 

och skillnader det finns. Tack för att du deltar! 

*Obligatoriska frågor 

 

Ålder (endast du som fyllt 18 år får delta):* _______________  

Kön:* _____________ 

Vilket program går du på?* __________ 

Vad heter din rektor?* _______________ 

 

Undervisningsstrategier* 

Frågorna i den här delen av enkäten handlar om vilka strategier du tycker är viktigast att 

lärare använder i undervisningen. Syftet är att hjälpa alla elever att nå målen för sin 

utbildning.  Markera de tio (10) viktigaste strategierna! * 

 Att läraren använder baklängesplanering med utgångspunkt i kunskapskraven 

 Att läraren planerar tillsammans med eleverna, med utgångspunkt i skolverkets 

texter 

 Att läraren visar skolverkets texter och förklara och diskutera dessa med eleverna 

 Att läraren delar ut läroböcker 

 Att läraren skriver och ritar på tavlan när denne föreläser 

 Att läraren använder powerpoint eller egna texter/bilder  

 Att läraren visar videor och relevanta hemsidor 

 Att läraren handleder eleverna när de söker efter information 

 Att läraren utgår från elevernas kunskaper 

 Att läraren förklarar viktiga teman/begrepp 

 Att läraren förklarar ämnets sammanhang och bakgrund 

 Att läraren använder konkreta exempel 

 Att läraren skriver tydliga, kortfattade instruktioner 

 Att läraren handleder elever i vad som är viktigt i en uppgift 

 Att läraren stödjer elevers samarbete 

 Att läraren vid behov repeterar viktiga delar av en föreläsning 

 Att läraren när som helst kan berätta och motivera elevers betygsnivå  

 Att läraren bedömer uppgifter och prov så fort som möjligt 

 Att läraren ger omdömen både skriftligt och muntligt 
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 Att läraren ger omdömen som är tydligt formulerade 

 Att läraren ger omdömen som berättar vad eleven behöver göra för att nå målen 

 Att läraren låter eleverna påverka vilket innehåll som får mest utrymme 

 Att läraren låter eleverna påverka vilka arbetsmetoder som får mest utrymme 

 Att läraren låter eleverna påverka vilka bedömningsformer som används 

 Att läraren ger ut läsguider som förklarar hur texten ska läsas 

 Att läraren ger ut kapitelsammanfattningar som beskriver det viktigaste i texten 

 Att läraren ger ut grafiska översikter som hjälper eleven att orientera sig i texten 

 Att läraren ger tydliga, enkla instruktioner över vad eleven ska göra 

 Att läraren ger ut exempeltexter som visar hur eleven förväntas skriva 

 Att läraren delar upp stora uppgifter i mindre deluppgifter  

 Att läraren erbjuder alternativa bedömningsformer vid ordinarie 

bedömningstillfälle 

 Att läraren vid behov erbjuder längre tid vid prov i lektionssal 

 Att läraren vid behov erbjuder senare inlämning vid skriftlig inlämning 

 Att läraren vid behov låter eleven fritt välja bedömningsform 

 Att läraren visar eleverna hur man identifierar nyckelord 

 Att läraren visar eleverna hur de kan ställa frågor till texten 

 Att läraren delar ut inläsningsfrågor 

 Att läraren visar eleverna hur de kan använda sina olika lärstilar 

 Att läraren bemöter alla med empati, respekt och ett positivt förhållningssätt 

 Att läraren säger till vid störande beteende men utan att kränka 

 Att läraren är en trygg person som eleverna kan prata med 

 Att läraren engagerar och entusiasmerar eleverna för ämnet 

 

Värdering av undervisningsstrategier 

Hur tänkte du när du valde de viktigaste undervisningsstrategierna? 

_______________________________________________________________________ 

 

Bedömningsformer* 

Det finns många olika sätt som du kan visa dina kunskaper så att läraren kan bedöma vad du 

kan. Vilka bedömningsformer tycker du är bäst?  

 Skriftliga prov i lektionssal med övervägande faktafrågor 

 Skriftliga prov i lektionssal med övervägande textfrågor/analysfrågor 

 Inlämning av essä eller annan fritt formulerad text 

 Muntlig presentation inför klassen 

 Seminarium där en grupp elever samtalar om ämnet utifrån ett fåtal frågor 

 Hemprov med övervägande faktafrågor som eleven lämnar in  

 Hemprov med övervägande textfrågor/analysfrågor 
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 Laboration eller annan praktisk uppgift 

 Individuell fördjupning utifrån uppställda kriterier 

 Muntlig redovisning i grupp 

 Muntlig redovisning inför lärare 

 

Värdering av bedömningsformer 

Hur tänkte du när du valde de viktigaste bedömningsformerna? 

__________________________________________________________________ 

 

 

Önskemål 

Tack för din medverkan! Syftet med mitt examensarbete är att skolan ska bli ännu bättre på 

att hjälpa alla elever nå målen. Är det något du vill att jag ska framföra till skolans rektor? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Bilaga 5: Intervjuguide 
 

1. Inledning om syfte, planerad tidsåtgång, ljudupptagning 

2. Den observerade lektionen 

 berätta 

 mest nöjd med 

3. Bra strategier i undervisning och bedömning 

 vad gör dem bra 

4. Utmaningar i undervisning och bedömning 

 när, var hur? 

5. Önskemål 

 vad 

 hur 

6. Avrundning: Något du vill tillägga? 

7. Tack! 

 

 

Lista med förslag på processfrågor och cirkulära frågor:  

 Kort formulerade processfrågor: Vad? När? Hur? Vem? Vad?  

 Mer utforskande och reflekterande cirkulära frågor: ”Hur menar du?”; ”Kan du 

utveckla det?”; ”Hur ser du på det?”; ”Hur skulle det vara om…?”; ”Hur var det för 

dig?”; ”Hur tror du den personen upplevde detta?”; ”Vad skulle hända om…?” 
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Bilaga 6: Observationsguide 
 

Central frågeställning 

Händelselogg i kronologisk ordning Tankelogg (reflektioner) 

Klockslag Situation Specifika händelser 

och beteenden 

 

 

Summering – vad sticker ut? 

 

 

 

Värdering av önskvärda beteenden: 

Önskvärda beteenden Bedömning 

Berättar syftet med lektionen   

Visar bild- och textstöd vid genomgång   

Förklaring/genomgång har tydlig röd tråd   

Ger konkreta exempel   

Engagerar elever i dialog  

Föreslår flera alternativa arbetssätt i uppgiften   

Föreslår inlärningsverktyg  

Ger handledning och återkoppling  

Visar engagemang och intresse för ämnet  

Ger konstruktiv kritik  

Behandlar alla elever med respekt   

Visar positivt intresse/ uppmuntrar elever  

Adresserar störande beteende utan att kränka  

1= Inte alls eller väldigt lite, 2= vid några tillfällen, 3= vid flera tillfällen 
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Bilaga 7: Färgkodning i enkätanalyser 

Listan över undervisningsstrategier innehåller nio kategorier, listan över bedömningsformer 

innehåller åtta kategorier, och listan över behov och önskemål innehåller fem kategorier: 

Lista 1: Färgkodning av kategorier i undervisningsstrategier 

Hur planering sker 

Hur informationen presenteras 

Hur informationen förklaras 

Hur omdömen på elevers prestationer förmedlas  

Vilka områden elever får påverka 

Vilka former av inlärningsstöd som ges 

Vilka bedömningsformer som erbjuds 

Vilka studiestrategier som lärs ut 

Vilket emotionellt stöd som ges 

 

Lista 2: Färgkodning av kategorier i bedömningsformer 

 

 

 

 

 

 

 

Lista 3: Färgkodning av kategorier i behov & önskemål 

Tid för kursen 

Minskat elevansvar  

Materiella resurser 

Fortbildning  

Kollegiala samtal 

 

Skriftliga prov i lektionssal  

Inlämning av fritt formulerad text 

Muntliga presentationer  

Seminarier  

Hemprov  

Laborationer och andra praktiska uppgifter  

Muntliga redovisningar  

Skriftlig fördjupning  
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Bilaga 8: Analysverktyg för inkludering genom delaktighet 
 

”Den inkluderande pedagogiska approachen”15 

(1) Ett skifte i lärarnas fokus från att fokusera på elever som identifierats ha särskilda behov 

till att lära alla elever i klassrummets gemenskap;  

 Att skapa inlärningstillfällen som är tillgängliga för alla elever, så att alla kan delta i 

klassen. 

 Utöka det ordinarie utbudet av undervisningsstrategier så att det passar alla elever, 

istället för att använda undervisningsstrategier som passar de flesta parallellt med ett 

extrautbud för de som upplever svårigheter. 

 Fokusera på vad som ska undervisas snarare än vem som ska lära sig. 

(2) Att man överger deterministiska föreställningar om att närvaro av elever med speciella 

behov inverkar negativt på de andra elevernas inlärning; och  

 Att tro på att alla elever kommer att göra framsteg, lära och prestera. 

 Fokusera undervisning och lärande på vad eleverna kan snarare än på vad de inte kan. 

 Använda en variation av gruppindelningsstrategier för att stödja alla elevers lärande 

snarare än att använda nivågruppering för att separera ”duktiga” från ”mindre duktiga” 

elever. 

 Använda formativ bedömning för att stödja lärande. 

(3) Att lärarna arbetar med andra vuxna som visar full respekt för eleverna som fullvärdiga 

medlemmar i gruppen.  

 Söka och testa nya arbetssätt för att stödja alla elevers lärande. 

 Arbeta med och genom andra vuxna som respekterar eleverna som fullvärdiga 

medlemmar av klassrumsgemenskapen. 

 Vara engagerad i fortsatt professionell utveckling i syfte att utveckla mer inkluderande 

arbetssätt. 

 

”Ramverk för delaktighet”16 

                                                           
15 Fritt översatt från Florian & Black-Hawkins 2011, s.817 (förf. anm.). 

 
16 Fritt översatt från Florian & Black-Hawkins 2011, s.817 (förf. anm.). 
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(1) Delaktighet och tillgänglighet: att vara där.  

 Att komma till klassen 

 Att stanna i klassen 

 Tillgång till utrymmet 

 Tillgång till att aktivt delta i det som händer i klassen 

Vem ges tillgång, och av vem? Vem nekas tillgång, och av vem? Vilka undervisnings-

strategier främjar tillgänglighet? Vilka undervisningsstrategier hindrar tillgänglighet? Vilka 

värderingar och antaganden i kulturen ger vissa personer tillgång medan andra nekas tillgång? 

(2)  Delaktighet och samarbete: att lära tillsammans.  

 Elever lär tillsammans i klassen 

 Personal lär tillsammans i klassen 

 Personal lär tillsammans med extern personal  

Vilka lär tillsammans? Vilka lär inte tillsammans? Vilka undervisningsstrategier främjar 

samarbete? Vilka undervisningsstrategier hindrar samarbete? Vilka värderingar och 

antaganden i kulturen gör att vissa personer samarbetar medan andra personer nekas 

samarbete? 

(3) Delaktighet och framgång: inkluderande pedagogik.  

 Personal praktiserar inkluderande pedagogik 

 Personal har kunskap om inkluderande pedagogik 

 Personal tror på inkluderande pedagogik 

Vem presterar? Vem underpresterar? Vilka undervisningsstrategier medför att alla presterar? 

Vilka undervisningsstrategier medför hinder mot prestation? Vilka värderingar och 

antaganden i kulturen gör att vissa personer presterar medan andra personer underpresterar? 

(4) Delaktighet och diversitet: acceptans och erkännande.  

 Elever erkänns och accepteras av personal 

 Personal erkänns och accepteras av elever 

 Elever erkänns och accepteras av elever 

Vem blir erkänd och accepterad som person, och av vem? Vem blir inte erkänd och 

accepterad som person, och av vem? Vilka undervisningsstrategier främjar erkännande och 

acceptans? Vilka undervisningsstrategier hindrar erkännande och acceptans? Vilka 
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värderingar och antaganden i kulturen gör att vissa personer blir erkända och accepterade 

medan andra hindras från att bli erkända och accepterade? 

 


